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Redaktioneel
Sommige verhalen kunnen niet
lang genoeg zijn. Het relaas van
Adri over de rakende van Gorre
dijk, nu alweer 25 jaar geleden, is
er zo een. Sla snel deze bladzijde
om (na redaktioneel helemaal ge
lezen te hebben…).
 
Hoeveel toeval kun je hebben? Je
kijkt toevallig naar de pas opge
komen maan, ziet er toevallig een
sterretje vlakbij staan, welke niet
voorspeld was, en die lijkt ook nog
eens een rakende bedekking op te
leveren. Dan blijkt het ook nog
eens een flankbedekking te zijn…
Harrie weet er nu alles van.
 
Onze wereldreiziger uit Arcen
doet tevens verslag van zijn reis
naar Barcelona, alwaar de 32ste
ESOP is gehouden. In 2014 wordt
de 33ste ESOP gehouden in Praag.
Een ideetje om eens te bezoeken?
 
We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar. Stuurt u uw waar
nemingen van de ‘normale’ sterbe
dekkingen over 2013 op naar Jan
Maarten Winkel?
 
Het is ook weer tijd om de contri
butie te voldoen. We werken niet
meer met acceptgiro’s. Wilt u de
contributie voor 2014 t.w.v. 20
Euro overmaken naar ons
rekeningnummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
prettige feestdagen en een goed
begin van het jaar 2014 toe, met
veel helder weer.
 
Jan Maarten Winkel
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Een gedenkwaardige rakende - 25 jaar na dato
Door Adri Gerritsen
 
Een jubileum is er om gevierd te worden. Althans, dat schijnt gebruikelijk te zijn. Soms passeren er echter herin
neringen, waarop je achteraf kunt terugkijken met een glimlach, maar waarvan je nog maar al te goed weet wat er
op dat moment door je heenging. We nemen u mee terug in de tijd. Naar 30 september 1988, om precies te zijn.

Voltooid verleden tijd
We kunnen het ons tegenwoordig
eigenlijk nauwelijks nog voorstellen:
een tijd zonder internet, email, su
persnelle pc’s, mobiele telefoons,
GPS, navigatiesystemen en ga zo
maar door. Een liter benzine kostte
omgerekend 70 eurocent. Commu
nicatie vond plaats middels een brief.
Of, als er haast geboden was, via de
vaste telefoonlijn. Meer luxe op dat
gebied kenden we niet. Het eigenaar
dige achteraf gezien is dat we op dat
moment ook geen enkel besef had
den iets te missen. Maar goed, zo
kijken we over 25 jaar waarschijnlijk
ook op onze tijd terug.
Eind jaren tachtig zetten wij, wat
toen nog de Werkgroep Sterbedek
kingen heette, onze eerste schreden
op het pad dat zou moeten leiden
naar het zelfstandig voorspellen van
sterbedekkingen. Deze wens werd
met name ingegeven door het feit dat
waarnemers niet, of niet tijdig over
hun voorspellingen konden beschik
ken; in de regel het gevolg van extern
logistiek geklungel in combinatie
met botsende ego’s.
Het waren ook voor degenen die zich
met het voorspellen bezig hielden
geen gemakkelijke tijden. Wat bij
voorbeeld te denken van fouten in de
positie van de maan, nog grotere
fouten in het maanprofiel, de be
ruchte Cassini-regio, en inferieure
sterposities? Voor rakende sterbe
dekkingen kan zoiets funest zijn.
Niet zelden tref je uit die tijd dan ook
waarneemverslagen aan die melding
maken van een zogeheten "miss". In
feite zou je hier ook "fraaie conjunc
tie" kunnen lezen, maar gezien het
doel van een rakende sterbedek
kingsexpeditie, zal dat door waarne
mers in dergelijke gevallen niet als
zodanig zijn ervaren. Het is dan ook
aan de volharding van de waarne
mers te danken dat we in die jaren
nooit de handdoek in de ring hebben
gegooid…
 

1988: een jaar om nooit te vergeten
Het is het jaar van de Pleiadenbedek
kingen. Hoogtepunt zou 27 januari
moeten worden, als de maan onder
gunstige omstandigheden die avond
een tweetal heldere Pleiadensterren
in het westen van België rakend zal
bedekken: Taygeta (magnitude 4.3)
aan de verlichte maanrand, en nog
geen uur later Alcyone (magnitude
2.9) aan de donkere maanrand.
Vanuit één bepaald (snij)punt, gele
gen nabij de plaatsen Deinze en
Kruishoutem, zijn beide rakende
bedekkingen te zien; twéé vliegen in
één klap, een ideale gelegenheid dus.
Onze Belgische vrienden hebben
zich kosten nog moeite gespaard om
deze avond tot een groot succes te
maken. Met herberg "De Zand
vlooi" als zenuwcentrum en meer
dan 60 gemotiveerde waarnemers ter
plaatse, kan het aftellen beginnen.
Slechts een enkeling beschikt over -
voor die tijd- geavanceerde hulpmid
delen. De meesten moeten het echter
stellen met een stopwatch en een
cassetterecorder. Maar helaas: het
wolkendek dat de expeditie al vele
uren in een ijzeren greep houdt, geeft
zich niet gewonnen. Als er in de
daarop volgende uren ook nog eens
een druilerige regen neerdaalt over
het desolate landschap, is de anticli
max compleet. Gelaten laat iedereen
het over zich heenkomen in de we
tenschap verkerend dat alle hoop
definitief is vervlogen.
Daags erna blijkt dat de omstandig
heden in het noordoosten van Ne
derland vele malen beter zijn ge
weest, aangezien een groot aantal
waarnemers aldaar met volle teugen
van de Pleiadenbedekking heeft
kunnen genieten. Op basis van de
waarnemingen die destijds in het
noorden van het land zijn verricht,
hebben Ton Schoenmaker en onder
getekende toch nog een zinvolle
analyse kunnen uitvoeren. De resul
taten daarvan zijn gepubliceerd in

zowel Occultus (nr. 13, pag. 172-180)
als Zenit (oktober 1990, pag.
357-362). Al met al was er dus toch
nog sprake van een onverwacht suc
ces, al hadden de deelnemers aan de
expeditie in België zich ongetwijfeld
iets heel anders voorgesteld.
 
Op 11 mei is het opnieuw prijs, als
Venus de ster 136 Tau zal bedekken.
Met een magnitude van 4.6 vormt
deze ster tevens een uitgelezen kans
om getuige te zijn van een bijzonder
soort bedekking. Het komt immers
maar zelden voor dat een planeet een
ster bedekt die in principe met het
blote oog waarneembaar is. Enig
nadeel is dat de gebeurtenis zich tij
dens zonsondergang zal voltrekken.
Maar aangezien Venus een niet te
missen baken aan de sterrenhemel
vormt, zal het vinden van de ster
voor de meesten geen probleem op
leveren.
Uiteindelijk zien vele waarnemers
die avond hoe de ster door het helse
wolkendek van de planeet wordt
verzwolgen. In tegenstelling tot het
geen de meesten hadden verwacht,
voltrekt de bedekking zich in stap
pen, waarbij het sterlicht afwisselend
afzwakt en weer in helderheid lijkt
toe te nemen; een direct gevolg van
de gelaagde opbouw van de Venu
satmosfeer.
 
De zomer zit er inmiddels weer op en
in Seoel naderen de Olympische
Spelen hun einde. Met het debacle
van de rakende bedekking van 27
januari nog vers in het geheugen, is
het moment aangebroken om ons te
revancheren. We hebben onze zin
nen gezet op de rakende bedekking
van ZC 756, een ster van magnitude
6.6. De omstandigheden lijken gun
stig: een maanfase van 67% in com
binatie met een sterhoogte van 30
graden. De zon zal 40 graden onder
de horizon staan. Toch zijn er ook
de nodige zorgen, aangezien het

4



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

maanprofiel zich volledig in de zo
gevreesde Cassini-regio bevindt.
Ook het feit dat we te maken hebben
met een afnemende maanfase stemt
ons niet gerust. De ster zal de maan
namelijk vanaf de verlichte zijde
naderen. Zal dit ertoe leiden dat
waarnemers de ster voortijdig uit het
oog zullen verliezen? We weten het
niet zeker, maar één ding is duidelijk:
niet geschoten is altijd mis.
 
In de aanloop naar de heugelijke
gebeurtenis, wordt een aantal weken
op voorhand het terrein verkend dat
het strijdtoneel zal vormen voor één
van de expedities die op deze vrijdag
avond zullen worden ingericht. Was
deze plaats tot dan toe alleen bekend
door wijlen weerman Hans de Jong,
na 30 september zou deze ook ver
bonden zijn met de naam van onze
werkgroep: Gorredijk.
Het uitzoeken van de posten bij
daglicht was eigenlijk een peuleschil,
zeker als je het vergelijkt met de tijd
die het kostte om vanuit Amstelveen
over een afstand van 140 kilometer
op en neer te rijden. De verwachting
was dat we ons konden verheugen op
een groot aantal deelnemers, dus was
een goede voorbereiding onontbeer
lijk. De posten werden uiteindelijk
geselecteerd op basis van een grens
lijn, die werd berekend door gebruik
te maken van de XZ-stercatalogus.
Er zijn nog twee andere kandidaten:
de AGK3- en de SAO-catalogus.
Aangezien laatstgenoemde qua
nauwkeurigheid inmiddels een zeer
bedenkelijke reputatie heeft opge
bouwd, wordt deze al snel ter zijde
geschoven als bron voor het bereke
nen van de sterpositie, een beslissing
die uiteindelijk doorslaggevend zal
zijn voor de afloop. De keuze valt
dus op de XZ, waarvan de sterren als
eigenschap hebben dat ze vrijwel
allemaal door de maan bedekt kun
nen worden.
 
30 september: de dag des oordeels
Geheel tegen de verwachting in,
blijken er die dag niet minder dan vijf
expedities op scherp te staan. Zo zijn
er waarnemers actief in Brugge,
Moordrecht, Muiderberg, Gorre
dijk en de Eemshaven. De expeditie
in Gorredijk wordt bemand door

Figuur 1 - De rakende bedekking

Alex Scholten, Henk Feijth, Adri
Gerritsen, Henk Bril, Jan Maarten
Winkel en Sietse Dijkstra.
Het weerbeeld, dat zich aanvanke
lijk nou niet bepaald van zijn beste
kant liet ziet, krijgt in de loop van de
dag steeds meer het karakter van een
fraaie herfstdag, als opklaringen
zich snel over het land uitbreiden.
Nu weten we het zeker: de klap op
de vuurpijl, voor wat betreft 1988, is
binnen handbereik.
Na Henk Feijth uit Goutum te heb
ben opgehaald, spoeden wij ons
richting Gorredijk, alwaar de overi
ge deelnemers zich reeds op het ver
zamelpunt hebben verenigd. De zon
is inmiddels al enige tijd geleden
onder gegaan, hetgeen door de snel
dalende temperatuur zeker niet on
opgemerkt is gebleven. Zodra de
gebruikelijke plichtplegingen voor
wat betreft het verkeerd rijden zijn
verricht, we beschikken in die tijd
immers nog niet over een navigatie
systeem, bereiken Henk en ik onze
posten. Aangekomen bij mijn eigen
post, word ik plotseling aangespro
ken door de bestuurder van een
passerende auto. Deze laat mij weten
dat de weg waarlangs ik sta nou niet
bepaald een verstandige keus is.
Zonder verder in details te treden
over de rakende bedekking, op een
uren durende conversatie zit ik nu
eenmaal niet te wachten, vraag ik
naar de achtergronden van zijn
goedbedoelde waarschuwing. En
dan komt de aap uit de mouw. Ik
bevind mij namelijk op een sluiprou
te, die wordt gebruikt door de bezoe
kers van een lokale kroeg. Het
schijnt een ideale weg te zijn om

eventuele politiecontroles te omzei
len. Terwijl ik de waardevolle tip in
mij opneem, vraag ik mij in stilte af
hoe naïef je als plaatselijke politie
kunt zijn. Een andere mogelijkheid
is dat ze gezellig een borrel meedrin
ken. Het is vrijdagavond rond de
klok van half twaalf. Er gaan twee
scenario’s door mij heen. Ofwel gaat
de lokale kroeg dicht rond een uur
of vier, vijf ’s nachts, of het laatste
rondje wordt rond dit moment gege
ven. Omdat ik het noodloot niet wil
tarten, besluit ik de auto wat verder
in de berm te parkeren.
 
Het doek valt
Langzaam maar zeker bekruipt mij
het gevoel dat er iets verschrikkelijk
mis aan het gaan is. De auto, die
aanvankelijk nog rotsvast op het
gras stond, begint onmiskenbaar
over te hellen in de richting van wat
later een greppel blijkt te zijn. Na de
nodige verwoede pogingen te heb
ben gedaan om de auto uit zijn be
narde positie te bevrijden, geef ik het
op: de tijd werkt nu immers in het
nadeel en de rakende bedekking is
aanstaande.
Het volgende ongerief dient zich
aan. Zo blijkt de houten driepoot
van mijn telescoop nog op de post
van Henk Feijth te liggen. Waar
schijnlijk heb ik deze tijdens het uit
pakken tegen de auto aangezet en er
verder in het donker geen aandacht
meer aan geschonken. Snel rep ik mij
over een afstand van 250 meter naar
de post van Henk. Eenmaal aange
komen vertel ik welk onheil ons ge
troffen heeft. Henk is één met de
sterrenhemel, zodat mijn onheilstij
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ding niet veel indruk maakt.
Teruggekomen op mijn eigen post,
wordt de telescoop in rap tempo
opgetuigd. Binnen twintig minuten
is de klus geklaard. Niet lang daarna
gaat alle aandacht uit naar de ster,
die de verlichte maanrand inmiddels
behoorlijk dicht is genaderd. Mijn
oog begint te tranen. Niet van emo
tie, maar als gevolg van een koude
wind, die zo nu en dan onmiskenbaar
opsteekt. Met de verlichte maanrand
als referentie, valt op hoe snel de ster
eigenlijk beweegt. Natuurlijk is het
niet de ster zelf die zich verplaatst,
maar de maan. Maar goed, de illusie
is anders.
De ster, die de afgelopen minuten
letterlijk langs de verlichte maan
rand is geschoren, wordt met de mi
nuut beter zichtbaar, als deze de
donkere maanrand nadert. Met een
prachtige sterrenhemel als decor, is
het nu slechts nog een kwestie van
tijd. Langzaam tikken de resterende
minuten weg.
Er gebeurt niets. Een gevoel van
nervositeit begint zich stilletjes aan
van mij meester te maken. Omdat het
elk moment kan gebeuren, durf ik
geen blik meer te werpen op de klok.
We weten immers maar al te goed
waar dat op uitdraait. Gespannen
blijf ik door het oculair staren, ter
wijl er allerlei gedachten door mijn
hoofd spoken.
Als het erop begint te lijken dat de
ster langzamerhand ook de donkere
maanrand voor gezien houdt, vloeit
de energie, die mij het afgelopen uur
staande heeft gehouden, de grond in.
Alleen de sterren zijn de stille getui
gen van deze onfortuinlijke wen
ding. De maan beweegt zich stilzwij
gend steeds verder van de ster. De
wind lijkt aan te trekken en de kou
wordt allengs geniepiger.
Het gevoel van onbehagen wordt
nog groter, als ik mij bedenk dat ook
Henk Bril, Jan Maarten Winkel en
Sietse Dijkstra niets gezien kunnen
hebben; zij stonden immers nog
noordelijker opgesteld. De enige
twee waarnemers die mogelijk succes
hebben geboekt, zijn Henk Feijth en
Alex Scholten. Terwijl de met vocht
verzadigde telescoop en toebehoren
weer in de auto worden geladen,
besef ik mij plotseling dat het aan

vaarden van de thuisreis voorlopig
geen optie is. Met de nodige tegenzin
loop ik naar de post van Henk Feijth.
We moeten de realiteit nu toch écht
onder ogen zien.
 
Het tweede bedrijf
De klucht is nog niet over, integen
deel. Zich nerveus over de wang
wrijvend, begint het nu ook tot Henk
door te dringen hoe de vork in de
steel zit. Omdat we niet over een
mobiele telefoon beschikken, die
waren er toen immers nog niet, kun
nen we slechts afwachten tot iemand
ons begint te missen. Enige tijd later
worden we inderdaad opgemerkt.
Wat dat betreft was het geen onver

standig besluit om op voorhand af te
spreken elkaar achteraf weer bij het
verzamelpunt te ontmoeten. De
grote hamvraag is echter: wat nu?
Gorredijk begint gaandeweg het to
neel te worden van een horrorfilm.
Dat beeld wordt nog eens extra
kracht bijgezet door het flitslicht uit
de camera van Alex Scholten, die op
de meest onverwachte momenten
kortstondig het Friese landschap in
een grimmig spooklicht hult. Tussen
de bedrijven door informeren we
elkaar ook nog over de behaalde
"successen", die in alle commotie
inmiddels tot bijzaak lijken te zijn
gedegradeerd. Henk Feijth valt de
twijfelachtige eer te beurt zich te
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mogen aansluiten bij zijn vier onfor
tuinlijke lotgenoten, als duidelijk
wordt dat ook hij geen bedekkingen
heeft waargenomen. Alex Scholten,
die ondertussen onverdroten door
gaat met het maken van wat later
klassieke opnamen zouden worden,
heeft blijkbaar meer geluk gehad:
een aantal blinks en een kortstondi
ge bedekking van 6 seconden. Het is
nu duidelijk dat de 6-0 overwinning
waarmee we aan de haal dachten te
gaan is uitgedraaid op een 1-5 neder
laag. Ondanks dat we op dat mo
ment nog geen weet hebben van
hetgeen zich bij de andere expedities
heeft afgespeeld, vrezen we maar
alvast het ergste.
 
Het is inmiddels rond een uur of één
’s nachts, als besloten wordt op zoek
te gaan naar hulp. Verwoede pogin
gen van Alex om mijn auto middels
trekkabels uit zijn noodlottige posi
tie te bevrijden, zijn namelijk op niets
uitgelopen. Tegelijkertijd vraag ik
mij af of de auto geen schade heeft
opgelopen, aangezien ik tijdens mijn
eerste pogingen nogal hardhandig
met de koppelingsplaat ben omge
sprongen.
Een halfuur later bereikt het slagveld
een climax, als een tractor met oran
je zwaailichten onafwendbaar in
onze richting koerst. Als snel wordt
duidelijk dat de overige leden van
onze expeditie koers hadden gezet in
de richting van een boerderij waar
op dat moment nog licht brandde.
De bewoner, die geboeid naar de
Olympische Spelen aan het kijken
was, kon zelf niet veel uitrichten. Het
goede nieuws was echter dat zijn
kennis over de nodige paarden
krachten kon beschikken. Echt blij
zal deze persoon wel niet geweest
zijn, aangezien hij reeds op één oor
lag en door een rinkelende telefoon
van zijn bed werd gelicht.
Voor vijfentwintig piek wilde hij wel
de helpende hand bieden, een aan
bod dat je natuurlijk onder die om
standigheden niet afslaat. Er zijn
namelijk van die momenten dat je
zelfs niet eens moet proberen te on
derhandelen. Zijn naastenliefde
kende echter wel één belangrijke
voorwaarde: er mocht absoluut geen
drank in het spel zijn. Met een nuch

tere blik weten wij hem daarvan ge
lukkig al snel te overtuigen.
 
Het duurt niet lang, of de trekkabels
worden gemonteerd. Verbaasd kij
ken wij toe hoe kinderlijk eenvoudig
het is om met de juiste middelen de
auto weer op het rechte pad te krij
gen. Het is inmiddels 1 oktober, en
op dezelfde dag is er een amateurbij
eenkomst in Amersfoort, waarbij we
graag aanwezig willen zijn. Resulta
ten om te delen hebben we eigenlijk
niet, opwindende verhalen des te
meer.
Na nog wat te hebben nagepraat,
zetten we allen weer koers richting
huis. Eenmaal aangekomen in Gou

tum, slaan Henk en ondergetekende
gezamenlijk nog de nodige Beren
burg achterover en likken onze
wonden…
 
Het vervolg
De klap komt toch nog onverwacht
hard aan, als blijkt dat de overige
expedities het er al niet veel beter
vanaf hebben gebracht. Slechts één
Belgische waarnemer blijkt iets te
hebben gezien. De trieste balans zou
daarmee uitkomen op een totaal van
2 waarnemers die het voorrecht
hadden de ster rakend bedekt te zien
worden. Als je bedenkt dat er die
avond maar liefst 22 waarnemers op
de been waren, dan wordt pijnlijk
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duidelijk hoe rampzalig deze raken
de bedekking is verlopen.
Het duurt niet lang voordat een be
langrijke vraag zich opdringt: hoe
heeft het zo ver kunnen komen?
Waarom is het die avond zo hope
loos misgegaan? Het lijkt een simpe
le vraag waarop we graag allemaal
een antwoord willen hebben. Ik be
sluit het raadsel voor te leggen aan
Don Stockbauer, een fervent waar
nemer van rakende bedekingen bin
nen de gelederen van IOTA.
Na een paar weken rolt het ant
woord van Don in de brievenbus.
Zoals zo vaak het geval is, blijkt er
ook nu geen sprake te zijn van één
simpele oorzaak. Van alles passeert
in de brief de revue: een ZZ-catalo
gus waarin de ster een zuidelijker
declinatie heeft (0".3) in vergelijking
tot de XZ-catalogus, een empirische
shift die verband houdt met de Cas
sini-regio, die eigenlijk op voorhand
al bekend was, maar die niet tijdig
met ons werd gecommuniceerd. Alle
factoren tezamen zorgen ervoor dat
het verschil tussen maanrand en ster
bijna één boogseconde bedroeg. Dit
lijkt wellicht niet veel, maar vertaald
naar een afstand op het aardopper
vlak hebben we het hier toch nog
over bijna 3 kilometer.
Dat we in 1988 in een andere tijd
leefden, blijkt maar eens temeer uit
de woorden van Don Stockbauer,
wanneer hij zich verontschuldigt met
de opmerking dat hij écht niet zou
weten hoe hij dit soort informatie op
korte termijn onder de waarnemers
verspreid zou moeten krijgen...
 
Tijdens het maken van de reductie
valt mij op dat de SAO-catalogus
voor wat betreft de voorspelling de
beste papieren zou hebben gehad.
Maar goed, dat is nakaarten. Er is
weliswaar sprake van een kleine
shift, maar die zou ons absoluut geen
parten hebben gespeeld. Mogen we
hieruit concluderen dat de SAO-ca
talogus dan eigenlijk toch de betere
was? Nee, zo simpel liggen de zaken
helaas niet. De eerlijkheid gebied te
zeggen dat de sterpositie in deze ca
talogus de plank desondanks aardig
missloeg. Het was dan ook louter
toeval dat de fout in de SAO-catalo
gus de andere foutenbronnen vrijwel

geheel elimineerde, waarmee de
schijn werd hoog gehouden dat het
eigenlijk wel meeviel met het slechte
imago van de SAO. Niets was echter
minder waar.
 
Een frisse blik
We schrijven 2013. De afgelopen
jaren is "onze" rakende keer op keer
een geliefd onderwerp van gesprek
als het thema sterbedekkingen ter
tafel komt. Wat we toen nog niet
konden weten, was dat deze rakende
in zekere zin ook het einde zou mar
keren van een tijdperk. In de jaren
die volgden werden weliswaar regel
matig waarnemingen verricht die
niet helemaal met het maanprofiel te
verenigen waren, maar daar bleef het
dan ook bij.
 
Het is eind oktober als ik mij plotse
ling realiseer dat de rakende van
Gorredijk inmiddels al weer 25 jaar
achter ons ligt. Het zijn van die mo
menten waarop je eens temeer beseft
dat de tijd vliegt. En dan komt uit
nieuwsgierigheid de volgende vraag
in mij op: stel dat we in 1988 over de
middelen konden beschikken die we
tegenwoordig zo vanzelfsprekend
vinden, maar die we destijds moesten
ontberen? Wat zou er dan van die
rakende bedekking zijn geworden?
Was het wederom op een drama
uitgedraaid, of zou deze rakende als
één van de meest succesvolle ooit de
boeken in zijn gegaan? We gaan op
zoek naar een antwoord op deze
vragen...
 

Figuur 2 - BBC computer

Het zou allemaal begonnen zijn met
een vooraankondiging (figuur 1),
vergelijkbaar met die in de Sterren
gids van 1988. Op enig moment
zouden de expeditieleiders zijn bena
derd met de vraag of zij wellicht in
teresse hadden om een expeditie op
touw te zetten.

Daar waar het in 1988 nog gebruike
lijk was de voorspellingen binnen
onze vereniging uit te voeren met
behulp van een BBC computer (fi
guur 2), zien we thans een PC aan het
werk die, op basis van brute reken
kracht, binnen een oogwenk de ge
wenste voorspelling aan ons presen
teert. De 2 MHz, 32 Kb RAM en
5.25 inch floppy disks van weleer,
zijn ingeruild tegen 8 processoren,
die draaien op 3.07 GHz, 12 Gb
RAM en 4 Tb aan harddisk ruimte.
De positie van de maan berekenen
we op basis van de zeer nauwkeurige
maantheorie ELP2000-85 (Chapront),
waarvan een fout kleeft die kleiner is
dan 0".01. De sterposities worden uit
de XZ-catalogus gehaald, die op dat
moment als versie XZ80Q door het
leven gaat. De posities van de sterren
zijn gebaseerd op beide Tycho-cata
logi, die het resultaat zijn van metin
gen die begin negentiger jaren wer
den verricht door de missie "Hippar
cos". Het resultaat is dat de nauw
keurigheid van deze versie van de
XZ-catalogus beduidend hoger is
dan die van de variant die in 1988
nog de ronde deed.
Het maanprofiel baart ons al even
min zorgen, omdat de Kaguya data
die hiervoor wordt gebruikt de meest
nauwkeurige is die je je maar kunt
wensen. Groot voordeel is tevens dat
de zo gevreesde Cassini-regio niet
meer bestaat. Zoals gebruikelijk
kunnen alleen de weersomstandig
heden nog roet in het eten gooien.
 
Middels Google Earth werpen we
een blik op de globale ligging van de
grenslijn, om vervolgens tot de ont
dekking te komen dat de nabijheid
van Gorredijk zich prima leent voor
het inrichten van een expeditie.
Voordat echter besloten wordt om
de posten te selecteren, nemen we
eerst nog even het maanprofiel ter
hand. Wat gelijk opvalt, is dat het
profiel in zijn geheel onder de gemid
delde maanrand ligt. Bovendien is
het weinig geaccidenteerd, hetgeen
voor de noordelijke maanrand ove
rigens niet ongebruikelijk is.
In de daarop volgende periode wordt
het terrein verkend, zodat iedere
waarnemer zich straks verzekerd
weet van een goede plek. De zone
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van waaruit zal worden waargeno
men, is in figuur 3 herkenbaar als een
brede band (de zone waarin de expe
ditie van 1988 gelegen was, is de
smalle band er direct boven).
 
De stapelwolken die op 30 septem
ber 1988 overdag nog de overhand
hadden, verdwijnen naarmate de
avond valt. We zijn hoopvol ge
stemd.
Gelaten werpt iedereen een blik op
de maan. De ster, die aanvankelijk
nog moeilijk zichtbaar was als ge
volg van de verlichte maanrand, eist
een steeds grotere rol op. En dan, als
bij toverslag, verdwijnt deze achter
de donkere rand om even later weer
tevoorschijn te komen. Tot onze
verbazing herhaalt dit schouwspel
zich nog een keer, en nog een keer.
Ademloos laten we het over ons
heenkomen.
Eenmaal teruggekomen op het ver
zamelpunt, zien we een groep en
thousiaste waarnemers, die allemaal
met volle teugen hebben genoten.
Ofschoon iedereen iets heeft gezien,
zijn er ook verschillen. Zo hebben
drie waarnemers één in- en uittrede
gezien. De anderen hebben bedui
dend meer geluk gehad. De geluks
vogel van de avond spant echter de
kroon: niet minder dan 18 contact
tijdstippen zijn hem ten deel geval
len. Dit grote aantal blijkt vooral
samen te hangen met het gegeven dat
de ster enige tijd precies langs het
vlakke profiel van de noordelijke
maanrand is gescheerd. Gelukkig
hebben we de beschikking over onze
Watec camera’s, dus kunnen we
achteraf in alle rust de in- en uittre
des nog eens bekijken.
Door alle commotie zijn we de tijd
vergeten. Het is inmiddels half drie
’s nachts en morgen is de amateur
bijeenkomst in Amersfoort. Snel
bellen we nog even met de andere
expedities; ook daar alleen maar
succesverhalen. Zelden hebben we
zo veel geluk gehad: de 36 contact
tijdstippen overtreffen onze stoutste
verwachtingen. Moe maar voldaan
gaan we ieder weer onze eigen weg,
wetend dat deze expeditie morgen in
Amersfoort hét gesprek van de dag
zal zijn...
 

Figuur 3 - De expeditie

En hoe zit het dan met die greppel en
die tractor? Nee, die zouden die
avond geen enkele rol hebben ge
speeld. Omdat onze posten dit keer
beduidend zuidelijker lagen, zou er
namelijk niemand op de bewuste
rampplek hebben gestaan. De auto
mobilist die mij die avond de "gou
den tip" gaf, zou gewoon zijn door
gereden en de lokale boer zou geno
ten hebben van zijn nachtrust. Geen
foto’s, geen trekkabels en geen ver
halen die melding maken van de
rampspoed die ons getroffen heeft.
En, bovenal geen garagerekening
van 1200 gulden, die het gevolg was
van de koppelingsplaat die het toen
moest ontgelden.
 
Reductie op herhaling: de ontknoping
Eén vraag hebben we nog niet beant
woord: in hoeverre zijn de waarne
mingen van Henk Feijth en Alex
Scholten te rijmen met de reducties
zoals we die vandaag de dag uitvoe
ren? Uit ervaring weten we dat deze
zeer betrouwbaar zijn, dus de ver
wachting is dat we een vrijwel 100%
match zouden moeten krijgen.
De resultaten zijn terug te vinden in
figuur 4. De waarneming van Henk
Feijth is volgens verwachting: we
derom een miss. Dit is duidelijk te
zien aan de bovenste witte lijn, die de
route van de ster, bewegend van
links naar rechts, aangeeft. Vervol
gens worden de door Alex Scholten
gerapporteerde tijdstippen inge

voerd. Gespannen wachten we af. En
dan, 25 jaar na dato, blijkt deze ra
kende toch nog een verrassing voor
ons in petto te hebben, als duidelijk
wordt dat ook Alex Scholten niets
gezien kón hebben, blijkens de witte
lijn er direct onder. Haastig pak ik
de waarnemingen van Alex, een er
varen waarnemer, ter hand. En dan
begint het twijfelen. Uit de rappor
tage van destijds valt namelijk op te
maken dat ook hijzelf de nodige
kanttekeningen heeft geplaatst bij de
gerapporteerde tijdstippen. Zo is er
sprake van een aantal blinks en een
kortdurende bedekking. De uittrede
was niet eenvoudig: pas na 18 secon
den kon met zekerheid worden vast
gesteld dat de ster weer was te zien.
Uit het genoteerde commentaar
wordt tevens duidelijk wat deze
waarneming voor Alex zo bemoei
lijkte: condens. Dit roept gelijk de
vraag op in hoeverre de paar secon
den dat de ster "bedekt" was moge
lijk het gevolg waren van een besla
gen oculair. Het vervelende is name
lijk dat een waarnemer zich daarvan
op dat moment totaal niet bewust is.
Het is dan ook te danken aan de
gedisciplineerde wijze van rapporte
ren dat na al die jaren deze link nog
te leggen is. Al met al blijkt geen
andere conclusie mogelijk te zijn dan
dat niemand op die gedenkwaardige
dag te Gorredijk de ster bedekt heeft
zien worden. Een grotere ontgoo
cheling is na een kwart eeuw eigenlijk
nauwelijks denkbaar.
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Omdat het altijd riskant is om dit
soort uitspraken te doen op basis van
één reductie, heb ik de vraag of er
mogelijk tóch nog sprake van een
bedekking zou kunnen zijn ook
maar eens voorgelegd aan Dave
Herald, de geestelijk vader van Oc
cult. Groot voordeel is dat Dave
gebruik maakt van enigszins afwij
kende bronnen, zodat er in feite een
geheel onafhankelijke vergelijking
mogelijk is. Zo baseert het program
ma Occult zich voor de maan op het
numerieke integratiemodel DE430,
en worden de posities van de sterren
gehaald uit de UCAC4 catalogus.
Het maanprofiel wordt ontleend aan
de Kaguya data, in feite de enige
overeenkomst. Al na een paar uur
viel zijn reactie in de mailbox te
lezen: op basis van de door hem ge
analyseerde gegevens, was het uitge
sloten dat er die avond ook maar
iemand van onze expeditie de ster
bedekt had kunnen zien worden.
 
En dan is daar nog die éne waarne
ming, die werd verricht vanuit de
Kapteyn Sterrenwacht te Roden,
zo’n 26 kilometer verwijderd van
Gorredijk. Op voorhand leek de
uittrede, die werd gezien door Ton
Schoenmaker, weinig aan waarde
toe te zullen voegen aan de rakende
bedekking als geheel. Maar nu, 25
jaar later, komt deze alsnog in een
ander perspectief te staan, als blijkt
dat het juist déze waarneming van
Ton is die bevestigt dat de reductie
klopt. Zijn uittrede, die in figuur 4
de onderste witte lijn vormt, komt
namelijk volledig overeen met de
hedendaagse bronnen.
Er rest hiermee nog één vraag: laten
de onnauwkeurigheden in de reduc

Figuur 4 - De reductie

tie nog enige ruimte om te veronder
stellen dat we vanuit Gorredijk mo
gelijk toch nog een bedekking heb
ben gezien? Het antwoord op die
vraag luidt "nee". De foutmarge die
ons in dat geval in de kaart zou
moeten spelen, bestaat namelijk uit
een combinatie van absolute- en re
latieve fouten in het maanprofiel in
combinatie met een mogelijke fout
in de declinatie van de ster. Uit de
waarneming van Ton valt echter af
te leiden dat het er sterk op lijkt dat
de absolute fout in het maanprofiel
en de fout in declinatie van de ster,
voor zover deze al significant zijn,
elkaar opheffen. Immers, de uittrede
van Ton valt exact samen met het
maanprofiel zoals dat in de reductie
is terug te vinden. De enig mogelijke
verklaring die dan nog rest, betreft
een relatieve fout in het maanprofiel.
Aangezien de ster vanuit de waar
neempost van Alex de maanrand
nooit dichter dan tot op 0.15" is ge
naderd, biedt ook dit gegeven geen
houvast. De relatieve fout in het
Kaguya maanprofiel is namelijk,
zeker nabij de maanpolen, kleiner
dan 0.05", zodat er, hoe klein ook,
nog altijd een verschil van 0.10
" overblijft. Bovendien bedroeg ten

tijde van de gerapporteerde bedek
king de afstand tussen ster en maan
rand 0.25", hetgeen een mogelijke
bedekking op dat moment per defi
nitie uitsluit. Alex was er dichtbij,
héél dichtbij. Slechts een luttele 400
meter scheidde hem van een succes.
Het heeft echter niet zo mogen zijn.
 
Het dossier "Gorredijk" kan nu de
finitief gesloten worden. Het enige
dat rest, zijn de herinneringen aan de
taferelen die zich in de kantlijn van
de tijd hebben afgespeeld. Als we
onszelf al iets willen aanrekenen, dan
betreft het de afstand tussen de pos
ten, waarvoor destijds een waarde
van slechts 250 meter werd gehan
teerd. Achteraf gezien was dat erg
weinig, zeker als je bedenkt dat we
over een handjevol deelnemers be
schikten en ook nog eens te maken
hadden met de onzekerheden die de
Cassini-regio nu eenmaal van nature
met zich meebrengt. Voor de rest kan
slechts worden geconstateerd dat we
in 1988 in onwetendheid verkeerden.
De fout, minder dan één boogsecon
de, was strikt genomen erg klein.
Aan de andere kant echter groot
genoeg om voor altijd geschiedenis
te schrijven...

Agenda
19 april 2014 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

24 mei 2014 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

31 mei 2014 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo

29 aug – 3 sep 2014 – ESOP XXXIV te Praag, Tsjechië

1 november 2014 ? – amateur bijeenkomst te Goirle
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Rakende sterbedekkingen - expedities 2014
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 05-01-14 Zo 17:39 146398 8,3 28 215 -17 1S 24+

B 23-01-14 Wo/do 01:22 139183 6,4 15 129 -53 1S 61-

A 08-02-14 Za 20:19 94112 6,1 53 207 -33 6N 69+

B 12-02-14 Di/wo 00:07 96848 7,8 43 233 -50 16N 92+

B 04-03-14 Di 20:22 92659 5,9 12 273 -28 7N 15+

B 06-03-14 Do 20:08 X4641 8,3 33 254 -25 7N 33+

B 07-03-14 Vr 16:10 93897 3,9 54 159 11 0S 42+

B 08-03-14 Za 21:10 94503 8,7 40 246 -31 8N 53+

B 02-04-14 Wo 19:29 93350 7,3 19 271 -11 5N 10+

B 05-04-14 Za 20:24 94978 8,3 35 254 -18 7N 35+

B 02-05-14 Vr 18:43 94628 4,2 31 260 3 3N 13+

A 04-05-14 Zo 20:35 96746 3,6 27 262 -11 4N 29+

B 12-10-14 Za/zo 05:34 93900 5,7 41 240 -5 2S 83-

B 16-10-14 Wo/do 01:32 97243 8,5 28 101 -40 4N 47-

B 10-11-14 Ma 22:40 95795 7,2 30 100 -55 9N 82-

B 10-11-14 Ma 22:41 95794 7,8 30 100 -54 8N 82-

B 16-12-14 Ma/di 04:37 138947 8,8 24 145 -27 2S 34-

Schaduwovergangen op Jupiter
Door John Sussenbach
 
Van John Sussenbach ontvingen wij een prachtige opname van Jupiter en 3 van zijn manen. John vermeldt het
volgende:
 
“Voor sommige opnamen is het de moeite waard om er nog eens extra aandacht aan te besteden. Zo ook mijn
opname van de drievoudige schaduwovergang op Jupiter van 12 oktober 2013. Hierbij het eindresultaat.”
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Een uitzonderlijk toeval: een flankbedekking
Door Harrie Rutten
 
“Een toeval is altijd onverwacht.”, dat is een bekend gezegde.
Is een uitzonderlijk toeval dan wat anders?

Onze liefhebberij, het waarnemen
van sterbedekkingen, is één van die
wetenschappen dat je precies weet
wanneer je moet gaan waarnemen
om een bepaald fenomeen te zien.
Dat is juist waarom ik van deze
hobby zo houd. Ik ben een man van
de klok, haat te laat komen, wordt
zenuwachtig als een aangekondigd
bezoek er vijf minuten voor het af
gesproken tijdstip nog niet is, in
bijna elk vertrek in ons huis vind je
een klok, in de tijd dat er nog geen
kwarts horloges waren zette ik elke
dag minstens één keer te tijd gelijk
met de pips op de radio... en omdat
tijdens het gelijk zetten de seconde
wijzer altijd stil stond keek ik op een
andere klok wat de vertraging was
om zo bij de volgende minuut weer
wel tot op de seconde de juiste tijd
op mijn horloge te hebben, etc. Ik
heb daar op het werk zelfs wedden
schappen mee gewonnen dat mijn
horloge minder dan twee seconden
zou wijken van de pips op de radio.
Voor elke seconde die hij minder dan
drie seconden zou afwijken zou ik
een vlaai krijgen, voor elke seconde
meer zou ik een vlaai geven. Zo wis
ten de collegae in ieder geval dat ze
vlaai zouden hebben. Dat was begin
jaren 80 van de vorige eeuw dat bij
R&D van Océ een weddenschaps
cultuur heerste om de gekste dingen
om maar vlaai te kunnen eten...
 
Waar gaat het bij dit toeval om?
Natuurlijk iets dat met sterbedek
kingen te maken heeft, anders zou
het niet in Occultus staan.
 
1 juli van dit jaar was de eerste dag
dat ik niet meer bij Océ hoefde te
werken. Ik heb al vaker gezegd dat
in werken heel veel vrije tijd gaat
zitten en me al erop verheugde dat ik
volgend jaar (mei 2014) met vroeg
pensioen kon gaan. Dat zou de
datum zijn dat mijn vroegpensioen
zou ingaan, maar ik had in de laatste

Fig 1. maan en ster

jaren zoveel vrije dagen opgebouwd
dat ik al op 1 januari 2014 ermee kon
ophouden. Heel veel vrije dagen, van
de vakantiekaart, per 1 januari
komen daar er weer heel veel bij (met
de ouwe lullen dagen 41), veel feest
dagen én ik werkte maar vier dagen
per week, dus... rond de 1e januari
2014 zou voor mij het doek bij Océ
vallen. Ik had dat nog eens bij mijn
jaarlijks gesprek met mijn baas over
de toekomst op 3 juni aangegeven.
Hij is een groentje (nog veel jonger
dan onze eigen zoon) en zeer oner
varen. Het was een heel bijzonder
gesprek en benadrukte dat ik over
ongeveer een half jaar zou stoppen.
Hij vond dat een aanduiding dat ik
niet meer graag werkte. Nou: hij had
dus nog nooit de moeite genomen
om mijn output eens te bekijken. In
ieder geval hield ik er het gevoel aan
over dat ik bij de reorganisatie wel
eens van de partij kon zijn. En inder
daad, vier dagen later, op mijn vrije

dag notabene, moest iedereen aan
wezig zijn en ging bij mij om kwart
over negen dan ook de telefoon met
de beroemde zin: “De reorganisatie
heeft ook voor jou consequenties.”
Wat betekende dat: ontslag, maar
salaris door betaald tot 15 december,
dan krijg je alle vrije dagen uitbe
taald, je krijgt een ontslagvergoe
ding en per 1 januari gaat je vroeg
pensioen in. Dank je wel. Ik was twee
weken later jarig en een mooier ver
jaardagscadeau had ik niet kunnen
krijgen…
 
Is dit dan het toeval? Nee, natuurlijk
niet. Dat toeval is op 15 juli. Ik was
dus al twee weken aan het genieten
van mijn vrije tijd. Samen met Elly
had ik de hele dag in de tuin geploe
terd. Dan merk je dat je niet meer de
jongste bent. De energie-voorraad is
sneller leeg dan voorheen en dus
zaten Elly en ik ’s avonds op het
terras lekker te genieten van een
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mooie zomeravond, met een mooie
witte zomerwijn. De hemel was hel
der en transparant en Wega prijkte,
bijna in het zenit, aan de hemel. En
dat terwijl het nog behoorlijk sche
merde. De zon was misschien een
kwartiertje onder. Ik zocht de maan,
liep de tuin in en zag daar in het zuid
westen, net boven het huis van de
buren, de maan staan. Prachtig in
het eerste kwartier. Niet lang en hij
zou achter het dak van de buren
verdwijnen. Ik had nog de sleutel van
ons tuinhuis in mijn zak, daar zit ook
de sleutel van de sterrenwacht aan en
dacht: “Waarom niet, al is het maar
effe, maar naar de maan kijken kun
je altijd”. Dus naar de sterrenwacht,
dak open en de kijker motorisch, ik
heb er geen handbediening meer op,
naar de maan. Er zat nog een oculair
in de oculairhouder omdat ik daags
ervoor iemand door de telescoop
had laten kijken. Normaliter zit er
altijd de Watec in en is alles altijd
aangesloten dat je direct sterbedek
kingen kunt gaan waarnemen. Later
zou blijken dat mijn luiheid van de
dag ervoor om het camera-equip
ment terug te zetten mij nu een grote
pech bezorgde. Want wat was het
geval. De kijker was intussen bij de
maan aangekomen, ik keek door de
telescoop en zag net boven de maan
een helder sterretje staan.
 
Goh wat een toeval. Maar ik had nog
niets in de gaten, maar een paar mi
nuten later zag ik: die is op ramkoers
met de maan! Dat wordt een sterbe
dekking!!! Helemaal hotel de botel,
wat nu. Tijd om het camera equip
ment erin te zetten, scherp te stellen,
videorecorder aan te sluiten, etc. was
er zeker niet meer. Nou, dan wordt
het een visuele waarneming. Dus
meteen de ACH-77 aangezet. Hij
piepte meteen vrolijk en daardoor
was de kans groot dat hij zou inkop
pelen met de DCF-zender van Main
flingen. De andere DCF-klok in de
sterrenwacht, die gaat op zonnecel
len, dus nooit lege batterijen, gaf de
juiste tijd aan en inderdaad de
ACH-77 deed dat ook en dat terwijl
het sterretje steeds dichter bij de
maanrand kroop. De ster verdween
en ik klokte met de ACH-77. Dat
was vlak bij de noordpool en het kon

Fig 2. gat in de horizon

niet anders dan dat het sterretje
spoedig weer te voorschijn zou
komen. Inderdaad nog geen twee
minuten later zag ik hem weer, zag
hem nog een keer verdwijnen en nog
een keer te voorschijn komen. Ik had
dus bij pure toeval een rakende
waargenomen. Die waren wel onze
ker en of er nog meer zouden komen
kon ik niet zeggen want nog geen 15
seconden nadat ik de laatste weder
komst gezien had, verdween de
noordkant van de maan achter de
nok van het dak van de buren.
Verheugd dat ik dit gezien het, maar
boos om mezelf dat het video-equip
ment niet op de kijker zat. Dan had
ik het filmpje kunnen analyseren.
Dit gebeurt me dus nooit meer!
 
Ik wilde ze direct gaan uitwerken.
Maar Elly wist me ervan te overtui
gen dat het genieten van de wijn nu
ook een belangrijke activiteit was, de
tijdstippen had ik, dus waarom zo
veel haast. Ja, soms hebben ze gelijk,
waarom zoveel haast. Maar ik was
wel nieuwsgierig. Het glaasje wijn,
voor de kenners, het was een Ge
würztraminer van het huis Burg
hardt-Spettel uit Mittelwihr in de
Elzas, een fantastische kwaliteit
voor zijn geld, smaakte na deze
waarneming toch anders. Daardoor
weet ik nu zeker dat je emotionele
toestand ook bepalend is hoe een
wijn smaakt.
’s Morgens om 6 uur was ik al wak
ker, het jeukte aan alle kanten om de
waarneming uit te werken. In de
Sterrengids 2013 stond hij niet ver
meld, LOW voorspelde ook geen
rakende. Hmm, fata morgana ge
zien? Toen in Guide gekeken en daar
zag ik dat het de ster 50 Virgo, ook
bekend als SAO 157760, was. Ik
stuurde aan de waarneemcommissie
en het bestuur mijn tijden door: 1e

verdwijning: 21h20m28.99s UT; 1e
wederkomst: 21h11m54,95s UT zeer
onbetrouwbaar, zag toen het sterre
tje pas; 2e verdwijning: 21h12m02.37s
UT en de 2e wederkomst: 21h12m27.27s
UT. Beide tijden zeer onbetrouw
baar. Meer heb ik niet kunnen zien,
want toen was de maan achter de nok
van het dak van de buren verdwenen.
Balen als een stekker natuurlijk dat
het video equipment niet aangeslo
ten was.
 
Omdat LOW hem niet voorspeld
had, het was een ster van magnitude
5,94 en Guide hem duidelijk liet zien
en dat de ster voor de hoorn van de
maan verdwijnt (in Guide is de maan
een gladde bol), 5° CUSP angle, =
1,3’ in werkelijkheid en volgens
Guide pas om 8 minuten later achter
de maan te voorschijn zou komen,
moest er dus iets anders aan de hand
zijn. Ik vroeg Adri om hulp.
De reactie van Adri was even koste
lijk als altijd: “Zo blijkt maar weer,
successen zijn niet altijd te plannen.”
Hij beloofde een reductie te doen op
basis van de Kaguya profielen.
Het jeukte Adri behoorlijk volgens
mij, want twee dagen later kreeg ik
al een berichtje. Het is geen echte
rakende, daarom komt hij er bij
LOW/GEOS ook zo niet uit. Elders
is het natuurlijk wel een rakende,
maar zou het geen gemakkelijke ge
weest zijn en daarom staat hij ook
niet in de sterrengids. Het vermoe
den van Adri is dat het een mini-ra
kende is, eentje die scheert langs de
flank van een berg op de maan. Ver
der is SAO 157760 (of X 19144 of ZC
1888) niet vermeld als dubbelster of
als variabele. Nader onderzoek met
de Kaguya profielen is dus noodza
kelijk.
“Een flankbedekking dus.”, was de
reactie van Henk Bril, daar had hij
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lang geleden een keer een artikel over
geschreven in Occultus.
De gebruikelijke reductie van de
waarneming zal niet gaan. Ik zat te
ver van de grenslijn af, 60,64 km,
schreef Adri weer. Zijn gebruikelijke
procedures voor het reduceren wer
ken dan niet meer en hij moest daar
om de reductieprogrammatuur aan
passen. Wel leuk, hij kon zich niet
herinneren dat er in het verleden ie
mand zo’n bedekking heeft waarge
nomen.
 
Adri bevestigt inderdaad dat het een
flank bedekking moet zijn geweest.
In figuur 3 heeft Adri op basis van
de Watts-data het traject van de ster
ten opzichte van de maan in gete
kend. Daar zie je dat dit traject ver
dacht dicht in de buurt van en nage
noeg evenwijdig aan een berghelling
ligt. Aangezien de Watts-data niet
meer zo nauwkeurig zijn als tegen
woordig de Kaguya-data zijn, zal die
uitsluitsel moeten geven.
Maar het programma van Adri moet
daarvoor aangepast worden. Zeker
is wel dat de onbetrouwbare weder
verschijning een andere oorzaak
heeft gehad en dat er mogelijk meer
contacten waargenomen hadden
kunnen worden. Kaguya will tell
more.
Met dit plaatje voor ogen is het dui
delijk hoe jammer het is dat er geen
video opname is.
 
Intussen had Adri een reductie uit
gevoerd op basis van de Kaguya
data. Mijn waarnemingen vielen
daarmee niet te rijmen. Aan de berg
pieken van het profiel kun je zien dat
er korte bedekkingen mogelijk zijn.
Adri krijgt echter grote verschillen
met mijn tijdstippen, meer dan 7
minuten! Wat zou er mis kunnen
zijn: De ACH-77 tijdregistratie, een
andere ster? Iets klopt er niet.
Het verschil tussen de eerste intrede
en de laatste uittrede was slechts 2
minuten (ja, toen was de maan ach
ter de nok van het dak van de buren
verdwenen, of er nog wat kan gebeu
ren was aan mijn waarneming ont
trokken).
Terecht, in verband met de grote
verschillen merkt Adri op of ik wel
zeker was of het 50 Virgo was. Ook

Fig 3. Het traject van de ster t.o.v. de maan op basis van het Watts-profiel.

Fig 4. Eerste reductie met het Kaguya profiel. Dit geeft duidelijk aan dat er
ergens wat mis is. Maar wat?

dacht Adri nog altijd aan flank be
dekkingen en sloot die niet uit. Ech
ter zijn dan de duur tussen het eerste
en tweede tijdstip veel te lang. Wat
is er mis?
Wederom ergernis bij mij dat ik geen
video heb kunnen maken!
 
De ACH-77 kon het niet zijn. Die
had ik gecontroleerd met het oude
vertrouwde DOA-klokje en met de
grote DCF-klok die in de sterren
wacht hangt.
Een andere ster waargenomen? In
een 14” telescoop zijn sterren vaak
heldere pitten. Maar Guide liet zien
dat er geen andere sterren van bete
kenis in de buurt stonden. Op het
moment van het eerste tijdstip stond,
ook weer volgens Guide, de ster 50
Virgo slechts 0,24 boogseconden van
de Guide-maanrand af. Het moest
dus wel deze ster geweest zijn.
Het verschil van 7 minuten kon ik
nog steeds niet plaatsen. Of er top
pen van maanbergen in de zon kwa
men en daardoor plotseling zicht
baar werden? Ik weet het niet en
erger me groen en geel dat ik geen
video opnamen heb.

Adri had ook een KML-bestand
voor Google Earth meegestuurd van
deze rakende en als je die extrapo
leert kom je in de buurt van Berlijn
uit dat die daar rakend was. Daar zit
een hele actieve waarnemer en intus
sen goede vriend Wolfgang Rothe.
Maar helaas, hij had die avond niet
waargenomen. Begrijpelijk, hij woont
in een bosrijke omgeving midden in
Berlijn en de maan stond daar op dat
tijdstip nog veel lager dan bij ons. In
mijn tuin maar 10 graden, bij Wolf
gang ongeveer 6 graden. Er zijn
weinig plaatsen in een binnenstad
waar je dat kunt bereiken.
 
Het was duidelijk, Adri liet het ook
niet los. Al op de vroege ochtend
kreeg ik een mail dat hij de reductie
nog een keer had uitgevoerd met een
rechte maanrand en een parabool
vormige waarnemerscurve (Eber
hard Riedel, niet te verwarren met
onze Eberhard Bredner, doet dat
nog steeds zo). Maar dit bood ook
geen soelaas. Voorlopige eindcon
clusie was dan ook: duidelijk dat 50
Vir is waargenomen, ook dat die
verdween maar door bergtoppen
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van de nabije terminator, de lage
maanstand met al zijn turbulenties
(hete dak van de buurman) deze
verschillen heeft gegeven. Het was
dus kennelijk een normale bedek
king.
 
Hoe serieus Adri het aanpakt blijkt
op dezelfde dag laat in de avond. De
mail begon heel krachtig: “De reduc
tie die ik je eerder stuurde, mag de
prullenbak in.” Dat is pas taal! Adri
had het beter bekeken en was tot de
conclusie gekomen dat de gehanteer
de methodiek alleen zeer betrouwba
re resultaten oplevert bij echte ra
kende. Het extrapoleren over grote
re afstanden van vele tientallen kilo
meters is, achteraf gezien, vragen om
moeilijkheden. Adri had dat al ver
moed, maar heeft nu dus de waarne
ming geanalyseerd zoals het hoort.
En...
 
Ik citeer Adri: “Het beeld dat ik nu te
zien krijg, geeft een geheel andere blik
op de werkelijkheid: JE HEBT IN
DERDAAD EEN FLANKBEDEK
KING WAARGENOMEN!!!
Als ik zo naar het resultaat kijk, dan
kan niet anders geconcludeerd worden
dan dat je een ongelooflijke mazzelpik
bent.
 
Uit de nieuwe reductie (Kaguya)
blijkt dat de intrede EXACT op het
door jouw waargenomen tijdstip zou
moeten plaatsvinden (de punten
geven telkens de positie van de ster
aan met intervallen van één seconde).
Daarnaast is goed te zien dat de intre
de precies plaatsvond op de meest in
teressante flank van het hele profiel.
Je moet hier werkelijk HEEL veel
geluk voor hebben. Niet alleen moet
de ster precies op de juiste plaats
treffen, maar ook nog eens onder de
juiste hoek...
 
De overige tijdstippen passen helaas
niet in het plaatje (letterlijk en figuur
lijk niet), daar kan ik met de beste wil
van de wereld niets meer aan verande
ren.
 
Wat dat betreft is het erg jammer dat
er geen videobeelden zijn. Uit de re
ductie valt namelijk af te leiden dat je
mogelijk nog meer had kunnen zien

Fig 5. De eindreductie van de waarneming: een flankbedekking als uit een
boekje.
Let ook eens op het verschil in het profiel met de Watts data in figuur 3.

tijdens deze flankbedekking die wel
tot 12 seconden had kunnen duren.
 
Maar goed: er is nu tenminste 100%
duidelijkheid!”.
 
In het figuurtje dat hij meestuurde,
zie figuur 5, is overduidelijk te zien
dat het een flankbedekking is uit het
boekje. Wat ook opvalt is het grote
verschil in profiel met de Watts data
en de Kaguya data. Al uit de detail
rijkdom van de Kaguya data is dui
delijk dat de resolutie van die waar
nemingen erg hoog is.
 
Dit is te gek voor woorden: een echte
flankbedekking. Super, dolblij dat
de waarneming bevestigd is kunnen
worden, zelfs exact het tijdstip, maar
helaas, helaas geen video. Wie weet
wat ik allemaal had kunnen zien op
een video. Misschien allerlei moge
lijke lichtverschijnselen van onregel
matigheden aan de bergflank. Die
zijn me nu allemaal ontschoten en
andere verschijnselen hebben mij op
een verkeerd been gezet.
 
Ik beloofde Adri dat dit een mooi
artikel wordt voor Occultus en dat
hebben julllie nu gelezen. Verder
beloofde ik Adri, dat als hij weer in
ons dorp is er vlaai voor hem klaar
staat. Ik wil daarom nog een keer

Adri ontzettend veel bedanken voor
het vele werk dat hij in deze reductie
gestoken heeft. Wat zou DOA zijn
zonder Adri!
En... hieruit blijkt, video-waarne
men is een must en met de hulpmid
delen van tegenwoordig eigenlijk
geen onoverkomelijke moeilijkheid
en met de vele Watecs in onze vere
niging eigenlijk een vanzelfspre
kendheid. Maar... dan moet de ca
mera wel aan de telescoop geïnstal
leerd zijn.
Nogmaals Adri: mijn zeer grote
dank voor al je reductiewerk. Bij de
volgende gelegenheid is er voor je een
flesje wijn of de vlaai in ons dorp, het
ligt eraan wat het eerste komt.

15



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 35 Period : 01/01/2014 - 01/04/2014      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

 Date     Day    Time   A  P     XZ  Mag  Al  Az  Sn    CA  Dia

 d m   y      h m s  s                °    °    °     °  cm

 03-01-2014  Fri  16:44:02  1  D  29204  7.1  15  224  -9  +81°S    8

 05-01-2014  Sun  17:32:33  1  D  31123  6.6  30  214  -16  +76°S    6

 05-01-2014  Sun  17:45:28  1  D  31126  7.7  29  217  -18  +86°S  10

 06-01-2014  Mon  19:46:53  2  D  32025  6.3  25  237  -36  +34°N    6

 07-01-2014  Tue  21:20:28  2  D    1014  6.0  23  250  -49  +37°N    6

 17-01-2014  Fri  20:56:56  2  R  13869  5.2  26  107  -44  +13°S    7

 23-01-2014  Thu  00:56:03  2  R  19127  5.6  13  123  -55  +46°N    6

 29-01-2014  Wed  06:28:37  1  R  26415  6.3  4  128  -9  +60°S    9

 06-02-2014  Thu  18:12:25  1  D    3976  7.3  52  195  -15  +65°S  10

 07-02-2014  Fri  18:37:28  1  D    5054  6.0  55  186  -19  +78°N    6

 07-02-2014  Fri  23:05:24  1  D    5220  6.3  26  265  -52  +52°S    7

 08-02-2014  Sat  20:05:09  4  D    6123  6.0  55  203  -32  +26°N    7

 08-02-2014  Sat  21:25:19  2  D    6178  6.9  48  230  -42  +46°N  10

 09-02-2014  Sun  17:25:42  3  D    7109  5.7  46  125  -7  +21°S    7

 10-02-2014  Mon  00:25:16  1  D    7512  6.7  30  262  -52  +80°N  10

 11-02-2014  Tue  03:57:41  1  D    9633  5.2  5  292  -29  +85°N    9

 11-02-2014  Tue  20:14:54  3  D  10846  3.6  51  150  -32  +17°S    4

 13-02-2014  Thu  20:36:48  1  D  13584  5.4  40  131  -35  +51°S    7

 14-02-2014  Fri  04:23:47  1  D  13869  5.2  16  267  -24  +78°S    8

 21-02-2014  Fri  05:34:12  2  R  20594  6.3  21  199  -11  +47°N    8

 03-03-2014  Mon  19:03:45  1  D    1210  7.4  13  265  -16  +52°N    9

 03-03-2014  Mon  20:10:26  1  D    1284  6.7  3  278  -26  +77°S    9

 04-03-2014  Tue  20:16:56  1  D    2604  7.3  13  272  -27  +80°S    9

 06-03-2014  Thu  19:14:45  1  D    4629  7.7  40  241  -17  +81°N  10

 06-03-2014  Thu  21:03:30  1  D    4702  6.2  25  265  -32  +84°N    5

 07-03-2014  Fri  19:46:01  1  D    5788  6.9  44  237  -21  +67°S    7

 07-03-2014  Fri  21:59:35  1  D  70265  7.0  25  267  -38  +81°N    8

 07-03-2014  Fri  21:59:38  1  D    5862  6.2  25  267  -38  +81°N    6

 08-03-2014  Sat  21:03:05  1  D    6886  7.3  41  245  -31  +73°N  10

 09-03-2014  Sun  00:03:48  1  D    7004  6.7  14  282  -42  +80°S    9

 09-03-2014  Sun  18:52:31  2  D    8510  6.4  56  185  -13  +51°S    7

 09-03-2014  Sun  21:52:30  2  D    8661  6.6  40  245  -36  +50°N    8

 10-03-2014  Mon  00:54:49  1  D    8867  6.3  13  282  -40  +55°S    9

 13-03-2014  Thu  00:35:08  2  D  13342  5.9  32  246  -40  +55°N    7

 13-03-2014  Thu  21:04:23  3  D  14350  5.5  46  166  -30  +20°S    7

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
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Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

Algemeen
 
De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
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ESOP 32: Barcelona!!!
Door Harrie Rutten
 
De ESOP 32 is weer geschiedenis, de ESOP 33 is in aantocht.

Nee niet het liedje dat met voetballen
te maken heeft... ik haat voetbal...
De avond voor het vertrek naar de
ESOP 32 in Barcelona is er een ster
bedekking door Pluto vanaf Neder
land zichtbaar. Maar helaas, als zo
vaak, verregende die. En amper 2
uur voor mijn vertrek naar het vlieg
veld zat ik in het bedekkingspad van
959 Arne die 3UC227-033973 gaat
bedekken. Normaal is dat, een ster
van magnitude 12,4, geen enkel pro
bleem om waar te nemen. Maar nu
was er hoge cirrusbewolking, het was
bijna volle maan op een afstand van
84° en dat was, ondanks de lage
maanstand, genoeg om de bewol
king zoveel op te laten lichten dat ik
het sterretje niet op tijd kon ontdek
ken. De ster zou maar enkele minu
ten voorafgaand aan de bedekking
achter de bomen die achter in de tuin
staan te voorschijn komen. En, ook
al heb je GOTO, het mislukte. Pas
toen het moment suprême voorbij
was, vond ik het sterretje. Balen. Wat
nu, nog naar bed gaan of opblijven.
Ik besloot het laatste. Nam nog wat
correspondentie door en op een ge
geven moment had de reis naar Bar
celona zijn aanvang genomen. Inge

checkt had ik al de avond ervoor. Er
kon dus niets meer misgaan.
 
Na de ESOPs van 2004, 2005, 2006,
2008, 2009, 2010 en 2011 was dit
voor mij alweer de achtste ESOP.
Verleden jaar naar Pescara moest
uitvallen wegens een 25-jarige brui
loft in dat weekend. Enerzijds vond
ik dat heel jammer, want de ESOP is
toch elke keer weer een gebeurtenis
op zich, anderzijds was de reis er
naartoe erg bezwaarlijk geweest
door de slechte vliegverbindingen.
Ik zou meer dan 16 uur onderweg
zijn om van thuis tot in Pescara te
kunnen komen: Trein en vliegtuig
met twee overstappen!
 

De ESOP 32 in Barcelona was wat
dat betreft een makkie. Met de auto
naar het vliegveld in Eindhoven,
daar een Transavia vlucht die landt
op het enige echte vliegveld “Barcel
ona” en niet een van die goedkope
maatschappijvliegvelden die ook zo
genoemd worden, daar de shuttle
naar Barcelona, de metro zonder
overstap en nog geen kwartiertje
lopen. Op naar het hostel waar ik zou
overnachten. Totale reisduur was
een uur of vier. Uitstekend te doen
en... goedkoop. Het retour-ticket
kostte maar € 90, een fractie duurder
dan een eerste klas treinkaartje van
Venlo naar Groningen... waar doen
ze het van ;-)
 
Voor het zover was moest natuurlijk
een hotel gereserveerd worden. Op
de site van de ESOP stond nog geen
hotellijst, maar wel de locatie. Dank
zij Google Earth kun je direct zien
welke hotels er in de buurt zijn en via
Street View kun je nagenoeg zonder
uitzondering zien hoe de ligging is.
Ik vond de hotels wat aan de prijzige
kant en die waren voornamelijk in
het centrum van Barcelona. Ik gaf de
voorkeur aan een hotel op loopaf
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De CosmoCaixa, een geweldig wetenschapsmuseum, was de locatie van de 32ste ESOP.

stand, ook al is dat een half uur. Ik
vond Hostel Amiga een “Bed and
Breakfast” hostel, op 900 m loopaf
stand voor € 55 per nacht inclusief
ontbijt. Het zag er allemaal verzorgd
uit, dus waarom niet. Later bleek dat
dit Hostel ook op de lijst van Carles
Schnabel en zijn team kwam, maar
was de prijs intussen een tientje per
nacht duurder. Dat was toch wel
geluk hebben.
 
Het was tijd om te gaan en met de
auto naar Eindhoven. Op de goed
kope parkeerplaats kon je voor € 6
per dag parkeren, maar dan moest je
wel van te voren reserveren, anders
zou het een veelvoud kosten... en niet
vergeten je aan te melden dat je ge
reserveerd hebt anders is het nog
duurder. Gewone parkeergeld en dat
wat je al betaald had.
Op het vliegveld was het verrassend
druk. Ik ging naar het restaurant om
een kleinigheid te eten. Vervolgens
naar de gates. Daar was het nog
drukker. De vlucht naar Barcelona
was dus goed geboekt. Een mede
werkster van Transavia liep de rij af
om de boordkaarten met het pas
poort te controleren. Dan gaat het
dadelijk lekker snel. Bij een O.K.
werd er een stempeltje op gezet en
dan konden we meteen doorlopen
als het poortje open ging. Tja, en dan
zijn er natuurlijk altijd problemen.
De pas van de dame achter mij was
verlopen. Tsja, helaas en tijd voor
een vervangend reisdocument was er

niet. Haar vriend zou wel kunnen
reizen. Toen ik door de deur naar het
vliegtuig ging, stonden ze nog te
discussiëren wat te doen. Later zag
ik alleen de man in het vliegtuig zit
ten. Ja, in het vliegtuig. Ik had in de
wachtrij een enorme corpulente heer
gezien, echt een 150+. Toen ik al zat
had hij nog steeds geen plaats inge
nomen en... liep gelukkig door.
Arme mede passagier die naast hem
zit. Hij had een plaats bij de nood
uitgang boven de vleugels... Been
ruimte genoeg, maar in de breedte...
 
De reis naar Barcelona ging uiterst
voorspoedig. Geen oponthoud, geen
drukte, alles was op tijd, alles. Ik had
afgesproken dat ik om 11h zou in
checken dan had ik nog een vrije
middag. Blij toe, want in tegenstel
ling tot het prachtige weer op vrij
dagmiddag, was de maandag van de
terugreis exact het tegenovergestel
de. Daarover later meer.
Toen ik bij het Hostel aankwam
werd de deur geopend door een hele
schone Spaanse. Is dat Margerita
waar ik mee gecorrespondeerd had
in uitstekend Engels? Nee, zij was het
kamermeisje dat tot 12 uur aanwezig
zou zijn en op tijdstippen dat Mar
gerita nog moest werken. Ze liet me
binnen maar sprak nauwelijks En
gels. Het bleek een waanzinnig groot
appartement te zijn. Ze hadden zes
gastenverblijven met elk een eigen
badkamer en eigen toilet. Niet via de
kamer bereikbaar, maar op de gang

direct naast je kamer. Ik had een
ontzettend knus kamertje, heel klas
siek ingericht. Daarnaast nog een
behoorlijk grote keuken, een hele
grote ontbijtsalon en een prachtige
zitkamer die ook als bibliotheek
diende. Alleen in die kamer al telde
ik minstens 250 meter boeken en in
andere kamers en op de gangen ook
nog boekenkasten. De hele verzame
ling telde meer dan 10.000 boeken.
Helaas, nagenoeg alles in het
Spaans. Veel romans, maar ook heel
veel boeken over kunstgeschiedenis.
Daarnaast foto’s, foto’s en nog eens
foto’s. Ook eentje waar een hele
mooie jonge vrouw een zwaardvis
had gevangen van wel 4 meter. Dat
is, zo bleek later; Margerita in jonge
jaren.
 
Ik ruimde mijn koffer uit, alles netjes
op kleerhaken en maakte me klaar
voor vertrek naar de ESOP locatie
toen ik gestommel op de gang hoor
de. Daar kamen een ouder echtpaar
binnen en gingen zwijgend naar hun
kamer. Even later gingen ze in de
woonkamer zitten en ik stelde me
voor, immers in zo’n hostel heb je
meer huiselijkheid dan zakelijkheid
die je in een hotel hebt. Zij stelden
zich ook voor: Joan en David Dun
ham... Dunham???... Occultations
???... YES! Wat een toeval. De Dun
hams zaten al een paar dagen in dit
hostel en waren een rondreis door
Europa aan het maken. Zij waren
daarvoor in Moskou geweest en nog
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wat andere plaatsen en waren dus nu
in Barcelona. Toen ik vertelde dat ik
de president was van DOA (met
uitleg van de afkorting) en de ESOP
XXV in Leiden had georganiseerd,
was er een ontnuchterende reactie.
Het leek wel of hij onze organisatie
helemaal niet kende... Typisch Ame
rikaans zullen we maar zeggen.
 
Daarna ging ik naar Cosmo Caixa
waar de ESOP zou plaatsvinden.
Een gigantisch complex dat betaald
was door een bank. Het was een
science museum, een soort NEMO
in Amsterdam. Ik schreef me in en
kreeg een entreekaart voor die dag.
Die heb je nodig om binnen te
komen, we zouden binnen het geau
toriseerde gedeelte zitten en ook ’s
avonds is de officiële opening en de
hapjes in het gedeelte achter de tour
niquettes.
 
Je krijgt het in een paar uur niet ge
zien, dus pikte ik de eerste items van
dit boeiende museum er maar uit:
sterrenkunde, optica en techniek.
Maar voordat je door de tourniquet
tes kon gaan, komen natuurlijk oude
bekenden zich ook aanmelden. En
zoals op alle andere ESOPs was het
aantal Duitse deelnemers weer
groot. Maar ja, wat dat betreft is
Duitsland een hobby paradijs. Je
kunt de kosten aftrekken van de
belasting omdat je een wetenschap
pelijke vereniging zonder winstbejag
steunt!
De openingsceremonie werd gedaan
door Hans Joachim Bode, Pere Clo
sas en Angel Massalle. Daarna was
er een openingslezing door Prof.
Jorgen Nunez en Prof. Dr. Jordi
Isern van resp. Academie van weten
schappen van Barcelona en het Ca
talaanse Instituut voor Ruimteon
derzoek).
Om zeven uur begon het welkom
diner (volgens het programma). Wat
er kwam was geen diner maar wer
den op de hangtafels bordjes met
warme hapjes gezet. Lekker, sommi
ge heel erg lekker. Er werd een rede
lijk goede rode en witte wijn ge
schonken maar ook een mouserende
wijn die er goed inging. Je bent zo
gezellig met d’een of d’andere over
van alles en niets aan het kletsen en

Gezellige drukte tijdens de hapjes. Heel karakteristiek: Jan Manek, zoals
altijd in korte broek.

dan valt de naam van Pawel Mak
sym. Ja, ik mis hem ook, die gezelli
ge man uit Polen.
 
De avond werd afgesloten met een
city tour door het reeds donkere
Barcelona die zou duren van half
negen tot half elf, maar het werd van
negen tot bijna middernacht.
Tijdens al deze activiteiten miste ik
onze vriend Eberhard. Later bleek
dat zijn vliegtuig een vertraging had
gehad van maar liefst drie uur... en
was daarom niet op komen dagen.
De city tour was geweldig, geweldig
weer, mooie locaties, veel uitleg,
noem maar op en... het duurde tot
bijna middernacht... En wie zaten
ook in de city tour terwijl ik die niet
bij het diner gezien had? Edwin
Goffin en Tom Alderweireld uit
België. Maar nog bijzonderder... op
de terugweg verlieten we op dezelfde
uitstapplaats de bus en liepen we in
dezelfde richting... naar hetzelfde
hostel. Zij zaten ook in Amiga... wat
is de wereld toch klein.
 
Toen we daar aankwamen was er
diepe rust in het huis. Joan en David
waren niet mee gegaan en aan het
ronken zo te horen. Toen ik aan hun
kamer voorbij kwam, waren ze in een
diepe slaap of... ergens bomen aan
het omzagen. Ik viel als een blok in
slaap, immers ik was al 22 uur op.
 

Na een zeer uitgebreid ontbijt bij
Margerita, een buffet waar menig
hotel niet tegen aan kan, op naar
Cosmo Caixa. Daar trof ik de ES
OP-gangers die ik de avond ervoor
gemist had. We kregen een nieuw
entreekaartje en dat voor de zondag
ook al. De locatie was dezelfde als
van de opening en kort na negen uur
werd het lezingenprogramma geo
pend met een voordracht van Marek
Zawilski uit Polen die in een In Me
moriam onze grote vriend Pawel
Maksym herdacht die ons in febru
ari na complicaties bij een operatie
ontvallen was. De moeder van Pawel
had in de gaten dat er iets mis dreig
de te gaan, maar de artsen weten dat
aan de zware operatie. Toen echter
duidelijk werd dat er inderdaad iets
mis was, was het te laat en was red
ding niet meer mogelijk. Heel triest
om te horen. Pawel laat in Lodz een
grote leegte achter, niet alleen bij zijn
familie, zijn jonge vrouw en hun
anderhalf jaar jonge zoontje, maar
ook bij astronomisch Lodz. Hij was
de grote trekker van de publieke
sterrenwacht aldaar.
 
De volgende lezing werd gehouden
door Jose Luis Ortiz, een professio
neel astronoom, en ging over sterbe
dekkingen door TNO’s. Hij zit met
Bruno Sicardy in Parijs en Felippe
Braga-Ribas in Rio de Janeiro in het
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team om deze belangrijke verschijn
selen waar te nemen. Bruno zou er
bij zijn, hij was echter een paar dagen
geleden bij het bedienen van een
grote telescoop op de Pic du Midi
gevallen en een vinger kwijt geraakt.
Zijn vervanger was er ook niet, hij
was bij een bergwandeling gevallen
en had een gebroken enkel. Het zit
die mensen niet mee. Veel beterschap
aan allen.
Op dit moment zijn er zo’n 1200
TNO’s bekend. Wel bekend is dat ze
weinig met asteroïden te maken
hebben (daar zijn er intussen meer
dan 650.000 van bekend). De meeste
TNO’s hebben een atmosfeer en die
kan alleen maar gedetecteerd wor
den met de waarneming van een
sterbedekking. Helaas zijn bedek
kingen door TNO’s heel moeilijk te
voorspellen omdat maar een uiterst
kleine boog van de baan bekend is,
immers, de omlooptijd is vaak meer
dan 150 jaar. Daarnaast duren de
bedekkingen ook heel erg kort,
slechts enkele tienden van een secon
de. Daarom zijn in principe uiterst
gevoelige en snelle camera’s nodig.
Aan de hemel zijn de objecten zeer
klein, niet veel groter dan dat we een
één-euro-munt bekijken op een af
stand van 150 km. Sinds het najaar
van 2009 zijn dan ook nog maar 14
bedekkingen waargenomen. Daar
waren waarnemingen bij die aan
toonden dat er objecten waren met
een zeer ijle atmosfeer. Terplekke
heerst een druk van slechts 4 tot 12
nanobar (1 nanobar is 1E-9 bar = op
laboratoriumschaal hoogvacuum!).
 
Na de pauze ging Apostolos Chris
tou van het Amach Observatory in
Ierland in op de uitwerking van de
waarneming van de heldere ster 45
Cap door Jupiter op 3 augustus
2009. De waarde van deze waarne
ming is erg hoog. Er wordt veel ken
nis vergaard over de dichtheid van
de atmosfeer van Jupiter. Er is een
aantal theorieën hoe je de lichtafval
kunt voorspellen, maar hoe te
meten. Jupiter is immers een heel
lichtsterk object, ca. m=5,5 per vier
kante boogseconde en de ster is ca.
m=6. De helderheid van Jupiter
moest dus flink gereduceerd worden
en dat kon met een methaanfilter met

Sterrenwacht Paus Clemens in Lodz, opgericht door wijlen Pawel Maksym.

Theorie en praktijk. Een hele mooie match 

een transmissiepiek bij 890 nm. Niet
meer visueel zichtbaar maar wel nog
met een IR-gevoelige camera. De
Watec kon dat nog net. Welnu dan
is het mooie dat de waarneming de
theorie bevestigt.
 
Daarna geeft Costantino Sigismon
di, een beroepsastronoom, een pre
sentatie over zijn aandachtsgebied:
de diameter van de zon. Het was een
life skype verbinding vanuit Rome
via zijn laptop of Ipad. Na een half
uur hadden we alleen nog maar
slechte plaatjes gezien van een mooie
kerk in Rome door een waanzinnig

slechte verbinding. Iets over recent
onderzoek aan de diameter van de
zon bleef onder de pet. Hij was zo
langdradig en onsamenhangend van
stof dat de hele zaal verzuchtte en blij
was toen Carles er een eind aan
breide.
 
Slot van de ochtendsessie van de
eerste dag was een presentatie van
David Dunham met als titel “Fin
ding Grazing Occultations ‘Sweet
Spots’ using Kaguya Profiles”.
David vertelde een elementaire le
zing over het ontstaan van sterbe
dekkingen, alsof we een stelletje al
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gemeen belangstellenden waren.
Bedroevend dat hij de lezing (een
hele oude presentatie volgens mij)
niet had aangepast aan het publiek
van specialisten. Natuurlijk liet hij
een aantal bedekkingen zien en
daarvan waren er enkele tientallen
van deze snoepjes om in een mensen
leven waar te nemen, maar het zit
niet altijd mee. David vertelde over
avontuurlijke waarnemingen in
Moskou. Daar kwam hij zojuist van
deze avontuurlijke bedekking van
daan want die was drie weken voor
de ESOP en gedurende de rest van
de tijd waren ze op rondreis in Euro
pa.
 
De lunchtijd was er één die ik ook
nog niet had meegemaakt. Deze
moest je gewoon kopen in de cafeta
ria van CosmoCaixa. Ja, zo kan het
ook. Geen organisatie van buffetten,
etc. Na de lunch volgde er een twee
uur durende rondleiding door het
museum. Het was helemaal gespon
sord door een bank... hoezo banken
crisis... of juist daardoor?
 
Het lezingen programma ging verder
om half zes(!), dus tegen de avond
aan met een presentatie van de be
roepsastronoom Adrea Richichi die
vertelde welke waarnemingen ge
daan werden op het gebied van be
dekkingen met de VLT. Dat zijn
natuurlijk de bedekkingen van de
interessante objecten, satellieten van
planeten, Pluto, etc. waarvan men
vermoedt dat ze een interessante
atmosfeer hebben. Ook hier hulde
hij zijn presentatie in een waas van
geheimzinnigheid want geen foto’s
en geen verslag in de proceedings.
 
Daarna nam Marek Zawilski weer
het woord met zijn standaard onder
werp: totale zoneclipsen in het gast
land. Hij beperkt zich uiteraard tot
historisch beschreven zonsverduis
teringen. De eerste die hij vond was
op 16 juni 1406. Die ging over het
uiterste noordwestelijke puntje van
Spanje en schampte ook nog net
zuid-oost Nederland dat toen niet
Nederlands was, maar Duits territo
rium (tot aan de tijd van Napoleon).
Mijn oergrootvader, die geboren
werd in 1400 (zo ver terug hebben wij

de stamboom van onze familie) heeft
dus als 6-jarig jochie een totale zons
verduistering meegemaakt.
 
Konrad Guhl, het kersverse nieuwe
bestuurslid van de IOTA-ES, gaf een
verhaal over bedekkingen die in de
18e eeuw waren waargenomen door
J.H. Schroeter. Het aantal was niet
gering. Naast sterbedekkingen aan
de Maan heeft hij ook een zonsver
duistering waargenomen, maar ook
bedekkingen door en van Jupiter,
Saturnus en Mars en zelfs een raken
de bedekking van Aldebaran. Het
bijzondere is dat hij tot de conclusie
kwam dat de maan een dunne atmos
feer heeft. Het is wel wonderlijk
welke telescopen toen gebouwd wer
den en je mag je echt verbazen als je
ziet welke ontdekkingen daarmee
gedaan zijn. De foto in dit artikel
toont een model van de 27-voets te
lescoop (27 voet wil zeggen een
brandpuntsafstand van 27 voet en
dat is ca. 8,25 m.).
 
Daarna gaf Jan Manek zijn relaas
van de resultaten van de activiteiten
op het gebied van sterbedekkingen
in Europa. In 2010 moest hij nog

Een alt azimut opbouw uit de 18e eeuw.

kunstgrepen uithalen om te laten
zien dat hij in 2009 de werkelijk ac
tiefste waarnemer was om wederver
schijningen 3x zwaarder te wegen
dan gewone bedekkingen. Zonder
gewichtsfactoren anders dan 1 was
Nederland het actiefste land in Eu
ropa en ik de actiefste waarnemer.
Ik was benieuwd wat hij dit keer zou
doen, ik wist dat ik minder goede
jaren achter de rug had wegens de
vele bewolking en dienstreizen.
In 2010 was Nederland nog koplo
per met 8 waarnemers gevolgd door
Tjechië met 4. Actiefste waarnemer
was Jan Manek met 280 waarnemin
gen gevolgd door mij met 123 waar
nemingen. Hij deed dat met gepaste
trots en een triomfantelijke glimlach
naar mij dat hij mij gepasseerd was
(het doet me niets want het is geen
wedstrijd). In 2011 was Tsjechië
koploper met 10 waarnemers ge
volgd door Nederland met 5 en was
natuurlijk Jan Manek de actiefste
waarnemer met 573 waarnemingen
gevolgd door mij met 170 en Esdert
Edens met 155. Een aantal van Es
dert had hij niet meegerekend omdat
die buiten Europa waren waargeno
men... In 2012 zette zich dat voort en
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was Tsjechië weer koploper en was
Jan Manek weer de actiefste waar
nemer met 636 waarnemingen, ge
volgd door de student Victor Mazur
uit de Ukraine met 255 en dan ik pas
met 147. Ach als je daar een wed
strijdje van wilt maken. Ik neem
waar als ik zin heb, tijd heb en na
tuurlijk als het helder is. Toch is het
leuk dat je jaren aan de top of in de
top drie staat. Meer doet het mij ook
niet.
Hij had één goede tip: bewaar altijd
je video-opnamen. Daar heb ik ook
al baat bij gehad, gezien mijn praat
je op de Sterbedekkersdag en later
op deze ESOP.
 
Daarna volgde mijn eerste optreden
met het verhaaltje dat Henk de
Groot had gehouden op de Sterbe
dekkersdag en dat ging over de ont
dekking dat UCAC2-4669 1743 een
dubbelster was met een separatie van
drieduizendste boogseconde. Alleen
jammer dat hij de enige was die dit
waargenomen had en dat een andere
waarnemer, Donatas Tamonis uit
Litauen slechts één component had.
 
Anders was het in het verhaal daarna

van Antoni Selva die met in totaal 6
waarnemers ontdekte dat UCAC2
4291 3552 een dubbelster was. Dit
was niet zo’n nauwe als die Henk had
ontdekt: ruim driehonderdste boog
seconde.
 
De laatste lezing van de eerste dag
was van Carlos Perello en Joan
Lopez hoe zij Occultwatcher hele
maal gecustomised hadden voor
Spanje. Reden was het uitgestrekte
gebied, de Canarische Eilanden, en
zo voort. Het was heel lastig te vol
gen, de lezing was in het Spaans,
werd vertaald en de sheets waren
allemaal in het Spaans. Tja, dan is
het wel een handicap voor allen die
in de zaal zijn, behalve die het Spaans
machtig waren en dat was een be
perkt aantal...
 
De laatste lezing was om 20h00 af
gelopen. Daarna was er een demon
stratie van telescopen op het voor
plein van CosmoCaixa en ging ieder
zijns weg. Geen gemeenschappelijk
eten, etc. Ik keek wat rond, verstaan
kon ik er toch niets van, en zag tot
mijn verbazing tussen al die kijkers
een heuse Polarex staan (nee, geen

Unitron, Polarex stond op de focus
seerinrichting) een telescoopje van
65 mm, parallaktisch opgesteld. Te
bedenken dat in 1968 (toen heb ik er
verlekkerd naar staan kijken) ruim
Fl. 700 kostte. Omgerekend en infla
tie gecorrigeerd zou dat nu meer dan
€ 4300 zijn. Als je nu ziet wat je voor
dat geld kunt kopen... geen wonder
dat er nog nauwelijks iets zelf ge
bouwd wordt. Het zou niet helder
worden en er waren ook geen tele
scopen bij die ik niet kende. Dan is
de lol snel over. Maar wat was het
druk, zo’n 200-300 mensen waren op
komen dagen.
Ik nam op de terugweg een hapje bij
een restaurantje dat ik gezien heb en
daar waren, tot mijn blijde verras
sing, ook Wolfgang en Gisela Rothe
uit Berlijn die de inwendige aan het
versterken waren. In dat simpele
restaurantje nam ik tot mij twee
heerlijke lamsfilets met champig
nons, salade en frietjes voor... € 7,90!
Daar krijg je bij ons nog niet eens een
friet met twee fricandellen speciaal
voor. Toen werd het die avond toch
nog heel gezellig. In het Hostel aan
gekomen zat Edwin Goffin zijn be
rekeningetjes te doen en toen werd

De waarneming van een sterbedekking waar ontdekt werd dat het om een dubbelster ging.
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het nog gezelliger en stiekum toch
nog laat...
 
Na een voldane nachtrust begon dag
drie van de ESOP in Barcelona weer
vroeg. De eerste lezing stond ge
pland voor 9 uur. Te bedenken dat
er deelnemers helemaal aan het an
dere einde van de stad overnachtten
betekende dat deze deelnemers wel
erg vroeg uit de veren moesten
komen. Dat bleek ook wel. Na de
dagelijkse ochtendwandeling, dit
keer niet omdat de weg naar het hotel
ook al een stevige wandeling bergop
was, bleek dat er slechts een handje
vol deelnemers om 9 uur in de zaal
aanwezig waren. Het druppelde wel
door en om twintig over negen hakte
Carles de knoop door en opende de
eerste sessie lezingen voor een rela
tief beperkt gezelschap. Het spits
werd vandaag afgebeten door
Alexander Pratt. Deze bijzonder
vriendelijke Brit met een zeer bijzon
dere loopstijl hield een betoog over
de videowaarneming en uitwerking
van dubbelsterren. Dat schijnt dit
jaar dus een hot item te zijn, gezien
het aantal voordrachten dat zich
daarmee bezig hield.
 
De tweede presentatie van de zon
dagochtend was van Octavi Fors
met als onderwerp, ja hoe kan het
anders, over het waarnemen van
sterbedekkingen van enkel- en dub
belsterren door middel van CCD
driftscan technieken. Octavi werkt
aan de universiteit van Barcelona en
aan het Fabra observatorium. Het
gaat hier dus om professioneel on
derzoekswerk. Dat bleek ook wel.
Hij behandelde de snelle detectoren
voor gebruik van sterbedekkingen,
de wetenschappelijke waarde van
deze waarnemingen en de noodzaak
om te netwerken met andere waar
nemers.
Naast de oudere technieken met fo
togevoelige diodes en transistor,
maar ook gespecialiseerde sensoren
kwam hij spoedig op de snelle sub
array camera’s. Hij had er twee in de
aanbieding. De LUCA-S met een
array van 658x496 pxs van 10 mu,
een detector resolutie van 2,9 ms als
128x128 pxs werden uitgelezen met

Een professionele uitwerking van de waarneming van een dubbelster

een diepte van 14 bit. Het ruisniveau
was < 1e. De andere was de Zyla
SCMOS V-3TAP. Deze had een
array van 2560x2160 pxs van 6,5 mu.
Bij het uitlezen van 128x128 pxs was
de detectielimiet 0,61 ms en 16 bit
diep.
De hoge uitleessnelheid en de hoge
bitdiepte geven natuurlijk uitzon
derlijk nauwkeurige metingen. Als je
dat vergelijkt met de Watec die maar

Het driftscan van een sterbedekking. Je ziet de ster wegfaden. Dit is ook goed
te zien in de grafiek.

De grafische weergave van de driftscan waarneming.

8 bit diep is en de uitleestijden 20 ms
of meer zijn, ook al heb je hele korte
belichtingstijden…
Voordat je naar je PC gaat en zoekt
wat de camera’s kosten, de prijzen
liggen rond de € 9500 excl. BTW!
Dus voor ons amateurs dus bijna
€ 11.500. Maar je hebt dan ook wat.
Door de hoge bitdiepte en de snelle
uitleestijden kun je de Fresnell dif
fractie aan de maanrand goed zien.
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Nog interessanter is dat bij een dub
belster.
Maar, je moet wel de goede software
erbij hebben om de plaatjes, het zijn
dus geen filmpjes zoals bij de Watec,
uit te werken.
 
Hij liet wel een zeer informatief
filmpje zien hoe het diffractiepa
troon er uitzag als functie van het
helderheidsverschil en de onderlinge
afstand. Jammer dat dit filmpje niet
op Youtube te zien is.
De conclusie was verrassend: samen
werken met andere waarnemers om
meer te weten te willen komen van
de dubbelsterren en hij vond dat het
met deze low cost camera’s ging...
low cost... € 11.500,- ... Tismawaje
wentbent.
 
Ramon Naves, een amateur, deed
het met wat minder kostbare appa
ratuur.
 
Ondanks deze, voor de professional,
bescheiden... eh... zeer bescheiden
apparatuur kwam hij heel ver. Zelfs
tot verbazing van de beroepsmens.
In het kleine figuurtje zie je duidelijk
de afzwakking in twee stappen.
 
Iedereen kreeg al zin in koffie, maar
helaas we moesten wachten tot de
volgende lezing voorbij was. Dit was
een verhaal van Jose Gomez Casta
no die een verhaal hield over zicht
baarheid van bedekkingen door
kleine planeten en onderlinge bedek
kingen van maantjes van Jupiter. Hij
liet wel plaatjes zien en vertelde er
ook wat bij, maar gaf meteen aan dat
zijn presentatie niet op de site van de
ESOP kwam te staan. De informatie
was nu nog te gevoelig om te publi
ceren. Kennelijk is het dat nog
steeds, want de publicatie is nog
steeds achter het slot.
 
KOFFIE!!!! Dat werd tijd. Het was
meer dan drie uur geleden dat ik het
laatst wat gedronken had en dan
snak je toch wel naar wat vocht.
Gelukkig hadden ze goede koffie.
Zoals gewoonlijk is de koffie break
altijd te kort. Daarna, onverstoor
baar, ging David Dunham zijn ver
haal houden over meervoudige
waarneemstations. Iets wat we in

Nog een driftscan van de waarneming van een sterbedekking door een kleine
planeet.

Detail uit de driftscan waar de ster verdwijnt en weer te voorschijn komt.

Europa niet kennen, maar in de USA
wel. Daar heb je mensen zoals Scott
Degenhardt die soms wel met 10
camera’s aan de slag gaat om een
bedekking door een kleine planeet
vast te leggen. In zijn eentje zijn dat
dan meer waarnemingen dat we in
heel Nederland op de been krijgen.
Natuurlijk zoekt hij of de anderen,
zoals David Dunham, rustige plek
jes uit. De camera’s worden beschut
opgesteld en het is maar zelden dat
er eentje gestolen wordt. Ze zijn al
lemaal gekenmerkt en voorzien va
een GPS zender en zijn daardoor
altijd traceerbaar volgens de tekst
die erbij staat. We zijn allemaal ge
tuige geweest van de waarneming
van Eberhard Bredner in Californië
van de binaire kleine planeet Anti
ope dat met zo weinig mensbezetting
zoveel koordes werden waargeno
men.
David liet een groot aantal waarne
mingen zien die hij en zijn kornuiten

gedaan hadden, zoals een bedekking
door 407 Arachne. De 85 sheets tel
lende presentatie verveelde geen
seconde!
 
De volgende presentatie was van
Gerhard Dangl. Hij was, net als
Costantino Sigismondi niet lijfelijk
aanwezig maar deed het met een
goed voorbereide en zuivere Skype-
verbinding. Net zoals bij mij vaak
presentaties optisch getint zijn, zijn
die bij Gerhard elektronisch. Zijn
presentatie was van hoge kwaliteit
en goed voorbereid. Ze ging over de
karakterisatie van de nieuwe WATEC
camera, de WAT-910 HX/RC. Hier
van heeft Eberhard al iets verteld op
de Sterbedekkersdag, maar Gerhard
zou Gerhard niet zijn als hij het he
lemaal had uitgeplozen, elektronisch
althans. Even ter herinnering: In
principe is de WAT-910HX/RC qua
functionaliteit identiek met de WA
T-120N of de WAT-120N+. Echter
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het grote verschil zit hem in de be
diening. Heb je bij de laatstgenoem
den een handbox waar je direct je
instellingen kunt wijzigen zonder dat
je ook maar één frame verlies hebt,
zo gaat dat bij de WAT-910HX/RC
via een handbediening met vijf knop
jes en een menu op het scherm. Effe
snel iets veranderen gaat dus niet
meer. Voor ons werk een echt groot
nadeel. Voor zon- en planeetmensen
is wel weer handig dat de kortste
belichtingstijd nu 10 micro seconden
is, maar blijven de geïntegreerde
beelden veelvouden van 2. Dat is
jammer, dat had ook fijner verdeeld
kunnen zijn, bijv. stapjes van wor
tel-2. De gain en gamma zijn nu vaste
stapjes en geen analoge zoals bij de
oude. De gain is in stapjes van 1 dB
van 6 tot 41 dB en de Gamma in
stapjes van 0,05 van 0,05 tot 1,00.
Nog een nadeel. De verbinding van
de handbox naar de camera was bij
de WAT-120N(+) een stevige con
nector. Bij deze is het een flut steker
tje en moet je daar wat aan doen om
te voorkomen dat het stuk gaat of de
verbinding wegvalt omdat je hem er
per
ongeluk uit trekt.
 
De tijdvertragingen van de uitlezing
en time inserting zijn anders dan bij
de oude camera. Het voert te ver deze
hier op te sommen, maar als je zo’n
camera hebt of gaat aanschaffen is
het goed om toch even de website van
Gerhard te bekijken: www.dangl.at/
ausruest/vid_tim/vid_timl.htm en www.
dangl.at/exta/exta_e.htm.
De gevoeligheid van de camera is
hoog, de blooming valt mee, maar...
deze camera heeft wel een vrij groot
aantal hot pixels. Bij de integratietijd
van 256x (= 10s) zijn dat er vele
tientallen. Tot 8x valt het wel mee.
Een punt van aandacht als je de ca
mera ook voor andere toepassingen
wilt gebruiken.
 
Tot slot, de laatste presentatie voor
de lunch was weer de beurt aan een
professionele astronoom: Andrea
Richichi. Hij had de dag ervoor ook
al een verhaal gehouden en net zoals
gisteren was dat een verhaal dat nog
niet openbaar mocht worden ge
maakt. Hij verzocht dan ook geen

De waarneming van een dubbele kleine planeet door een ster.

De moderne Watec, nu bediening via het scherm. Niet iets voor ons, maar er
is niets anders meer...

foto’s te maken en er niets over te
publiceren. We laten het dan ook
maar bij de titel over diffractiever
schijnselen bij sterbedekkingen.
Vraag me niet wat daar geheim aan
is, want alle plaatjes kwamen me
bekend voor uit andere publicaties…
 
De lunch was hetzelfde concept als
de dag ervoor. Zelf halen en beta
len... En dat terwijl er een grote eet
zaal was waar de tafel gedekt was.
Het had dus ook anders gekund en,
omdat het zondag was, was het heel
druk in het science museum en dus
was ook de wachtrij een flink stuk
langer dan de dag ervoor. Erg frus
trerend allemaal.
 
Na de pauze volgde mijn eigen ver
haal dat ik ook tijdens de Sterbedek
kersdag had gehouden en uitgebreid
in Occultus had gepubliceerd over de
toch ontdekte bedekking door Ga
nymed. Ik kreeg veel instemming uit
de zaal dat je je waarnemingen heel
goed moet uitwerken en nooit een
videorecord moet weggooien. Daar

om hebben visuele waarnemingen
dan ook een beperkte waarde, niet
alleen vanwege de nauwkeurigheid
maar ook vanwege de helderheids
verschillen en duur. Er zijn waarne
mers, gelukkig niet van onze vereni
ging, die beweren dat ze visueel die
bedekkingstijden van een kwart se
conde kunnen klokken en helder
heidsverschillen van minder dan een
halve magnitude... knap... knap...
heel knap... om dat op te durven
schrijven en te rapporteren...
De volgende beurt was aan Marek
Zawilski. Dit keer niet over zijn fa
voriete onderwerp: zonsverduiste
ringen, maar over het ontruisen van
foto-elektrische opnames, zo ook die
met een video (Watec) zijn genomen.
Niemand van de aanwezigen en
zeker niet de mathematisch onder
legden, accepteerden zijn manier. Je
mag wel algoritmes verzinnen om de
ruis te verbeteren, maar niet door
data weg te gooien. En dat doet
Marek. Ontoelaatbaar voor weten
schappelijk verantwoord werk. Hij
vroeg naar mijn grafiek van de waar
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neming van Ganymed. Ik stuur ze
niet op!
 
Daarna was de beurt aan Wolfgang
Beisker. Hij zoekt nog steeds naar
een hele lichtgevoelige snelle camera
voor het waarnemen van sterbedek
kingen. Maar hij zoekt wel in een
budgetklasse die niet voor weinigen
is weggelegd.
 
De ESOP XXXII werd besloten met
de presentatie van Waclav Priban
met de uitnodiging voor de ESOP
XXXIII in Praag op de volkssterren
wacht c.q. planetarium waar hij
werkt. Het was een hele mooie pre
sentatie die me, terwijl ik dit schrijf,
gelijk aanleiding gaf om te kijken of
je al goedkoop vluchten en hotels
kon boeken. En dat ging tot mijn
verbazing. Retourticket van Düssel
dorf naar Praag voor € 73 en een
vier-sterrenhotel voor drie nachten
met ontbijt voor € 168 ... en dat op
loopafstand van het planetarium (10
minuten lopen). Dat kan niet meer
mis gaan!
 
Die avond hadden we nog het social
dinner. Vertrek was met de bus vanaf
CosmoCaixa. Dat was luxe. Het was
een restaurant helemaal aan de an
dere kant van de stad: Merendero de
la Mari. Direct zicht op de haven,
direct zicht op het standbeeld van
Columbus. Voor het lieve bedrag
van € 45 verwachte ik geen corpulent
diner, maar wel voldoend gevulde
borden van lekker spul met leuke
wijntjes. Niets was minder waar. Een
paar holle tanden vullers met een
goedkope huiswijn...
 
De volgende ochtend zou mijn ver
trek terug naar Eindhoven zijn. Ik
wilde eerst wat uitslapen. Nou ja,
uitslapen... Ik werd gewekt door het
weer: enorme regenbuien en harde
wind. Ik wilde die dag de stad wat
gaan bezichtigen maar met dit weer?
Ik had er nog geen zin in. Dus maar
wat uitgebreider ontbijten. Margeri
ta kwam me vergezellen. Zij had tijd
genoeg, zij had haar eerste zaak pas
na de middag. Eerste zaak? Het bleek
dat ze strafrechtadvocaat was en een
kantoor had in het centrum van
Barcelona. Nu begreep ik ook dat

Het standbeeld van Columbus. Hij
kijkt uit over de haven.

een zo groot en uitvoerig domicilie
voor een privé persoon haalbaar is.
Het telde, dat had ik in de gauwig
heid al geteld, meer dan 150 vierkan
te meter woonoppervlak. Maar wat
wil je: 6 slaapkamers, waarvan 3
middelgrote tweepersoonskamers, 6
douches, 6 toiletten, 3 keukens (ook
kosher en hallal), twee woonkamers,
een grote ontbijtkamer, twee kan
toorruimtes. Dat kost toch een paar
centen. Toen bleek dat ze van haar
ex een leuke som geld had gekregen
waar ze dit van had kunnen kopen.

We kwamen wat verder in gesprek
en toen bleek dat we onze liefde voor
de klassieke muziek en vooral de
opera deelden. Vol trots liet ze me
haar verzameling LP’s zien, inder
daad geen CD’s maar LP’s. De echte
liefhebbers zijn weer terug aan het
gaan naar het analoge tijdperk. Ik
ben zover nog niet. De verzameling
telde meer dan 3000 LP’s van mer
ken van hoge kwaliteit. Net zoals de
stereoinstallatie die ze in haar privé
vertrekken had staan.
Ik vroeg naar de foto van die jonge
vrouw met die grote zwaardvis. Dat
was dus Margerita in haar jonge
jaren. Haar hobby: Vissen op de

oceaan, maakt niet uit welke. Mar
gerita was intussen de 50 gepasseerd
sprak veel gebrekkiger Engels dan ze
schreef. Wat bleek: Haar man was
een Amerikaan waar ze maar kort
mee getrouwd is geweest. De daaruit
geboren zoon was wetenschapper en
werkte in Cern. Hij schreef en sprak
uitstekend Engels en had een aantal
standaardbrieven voor haar opge
steld dat ze alleen maar namen, data
en aantal nachten hoefde in te vullen.
Slim.
Het was tijd om te gaan. Ze vroeg of
ik van de overnachting een rekening
moest hebben. Tja, waarom zal ze
dat gevraagd hebben??? ... ik hoefde
geen rekening... We namen afscheid,
ik bedankte haar voor de gastvrij
heid en liep in de stromende regen
naar de Metro. Stapte uit bij de
haven. Daar bezocht ik het scheep
vaartmuseum. Dan was ik tenminste
binnen. Door de weinige raampjes
kan ik het weer enigszins in de gaten
houden, maar het wilde maar niet op
houden. Op een gegeven moment
had je het gezien en dan toch maar
door de regen. Ik bezocht wat ker
ken. Sommige waren vrij van entree,
niet alle. Natuurlijk ga je naar de
Sagadra Familia van Gaudi. Maar
een entree van €20 vond ik toch wel
te bar. Dan te bedenken dat daar
meer dan 3 miljoen mensen per jaar
naar binnen lopen dan weet je hoe
veel geld daar binnen vloeit en dat
wordt helemaal besteed aan de ver
dere afbouw.
 
Het werd tijd om weer naar het
vliegveld te gaan. Maar eerst nog een
lekker hapje eten. Want eetgelegen
heden waren er meer dan genoeg.
Met de ervaring uit Budapest ging ik
wat afzijdig van de toeristische rou
tes en vond daar een heerlijk pasta
restaurantje. Pasta met truffels, met
zwaardvis en een waanzinnige wijn.
En dat voor slechts € 11, samen wel
te verstaan. Dat was veel lekkerder
dan van € 45 de avond ervoor!
De vlucht naar Eindhoven verliep
perfect en enkele uren later zat ik
weer bij Elly op de bank. Dat was
mijn achtste ESOP. Op naar de ne
gende, vliegticket heb ik al, hotel is
geboekt. Laat maar komen... Op
naar Praag! Ik verheug me er al op.
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Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Nummer Planetoïde Edens, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M.

1 oktober 2008 Konstitutsiya     X  

1 oktober 299465 2006 BL103     X X

3 oktober 6557 Yokonomura     X X

3 oktober 66039 1998 QS74     X X

11 oktober 1049 Gotho       X

21 oktober 652 Jubilatrix       X

24 oktober 29945 1999 JU83   X   X

27 oktober 2653 Principia       X

30 oktober 6785 1990 VA7       X

30 oktober 2192 Pyatigoriya     X X

31 oktober 3885 Bogorodskij     X X

2 november 456 Abnoba   X    

10 november 8700 Gevaert X X    

11 november 28631 Jacktakahashi X X   X

11 november 30917 Moehorgan   X   X

11 november 42304 2001 VZ34       X

12 november 2426 Simonov   X    

12 november 56 Melete X      

12 november 19526 1999 FS7   X    

13 november 2376 Martynov       X

15 november 55665 6527 P-L       X

20 november 3506 French       X

25 november 3505 Byrd       X

29 november 278 Paulina   X X X

10 december 5167 Joeharms   X X X

12 december 75260 1999 XO10   X X  

12 december 43384 2000 WP54     X  

13 december 149829 2005 NP65     X X

13 december 67395 2000 PR     X  

13 december 509 Iolanda     X  

19 december 167937     X    

25 december 170131 2003 AC26     X X

26 december 492 Gismonda   X   X

26 december 243141 2007 TG6     X X

26 december 1740 Paavo Nurmi     X X

Door Jan Maarten Winkel
 
Dankzij de nieuwe feed IBEROC in Occult Watcher zijn er tegenwoordig gemiddeld 1,5 voorspellingen per dag.
Er wordt dan ook veel meer waargenomen. Ook Esdert Edens heeft deze tak van sterbedekkingen ontdekt en is
goed op dreef! Het vierde kwartaal heeft echter slechts één positief resultaat opgeleverd. Daarvoor moest wel
waargenomen worden in Las Vegas…
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking.
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Patroclus
Op 21 oktober heeft ons lid Eber
hard Bredner vanuit Las Vegas (Ne
vada, USA) naar (617) Patroclus
gekeken, en had een bedekking van
5,60 seconden door de maan Menoe
tius. Zie figuur 1a (Patroclus) en 1b
(Menoetius, koorde 28). De stippel
lijn is de voorspelde gezamenlijke
centrale lijn.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 5 september werd door Halir,
Manek en Priban (Tsjechië) en Dan
gle (Oostenrijk) een bedekking door
(41) Daphne waargenomen met een
duur van 8,06 tot 23,68 seconden.
Zie figuur 2 voor de koorden en het
ISAM model.
Op 22 september werd door Aude
jean en Boutet (Frankrijk) en De
nyer (UK) een bedekking door (874)
Rotraut waargenomen met een duur
van 4,87 tot 6,8 seconden. Zie figuur
3 voor de koorden.

Figuur 1a

Figuur 1b

Op 24 september werd door Leca
cheux (Frankrijk) een bedekking
door (776) Berbericia waargenomen
met een duur van 8,42 seconden.
Op 25 september werd door Aude
jean (Frankrijk) een bedekking door
(1295) Deflotte waargenomen met
een duur van 4,6 seconden.
Op 30 september werd door Juan,
Rovira en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (51) Nemausa waar
genomen met een duur van 5,56 tot
7,61 seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden.
Op 19 oktober werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (236)
Honoria waargenomen met een
duur van 3,95 seconden.
Op 7 november werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(589) Croatia waargenomen met een
duur van 2,56 seconden.
 

Datum Nummer Planetoïde Edens, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M.

30 december 10807 Uggarde   X X X

30 december 40998 1999 US7   X X X
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Figuur 3
Figuur 2

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 16 bedekkingen geselec
teerd. Adrastea, Metis en Aristopha

nes zorgen voor een grote kans op
een bedekking in NEDERLAND.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten

voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
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Figuur 4
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Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Ma/di 07-01 02.48 41 258 492 Gismonda 54 km 14.5 Scandinavië

Wo/do 09-01 02.13 49 123 536 Merapi 158 km 14.4 Turkije

Vr/za 18-01 03.16 26 258 239 Adrastea 43 km 14.1 NEDERLAND

Za 18-01 18.38 63 145 1194 Aletta 57 km 15.1 Ierland

Za 18-01 20.02 35 114 190 Ismene 127 km 12.4 Denemarken

Ma 27-01 17.37 43 102 1332 Marconia 50 km 15.1 Scandinavië

Ma 10-02 20.13 30 249 168 Sibylla 154 km 14.0 Denemarken

Wo 05-03 23.06 62 163 155 Scylla 50 km 14.5 Denemarken

Do/vr 07-03 03.09 19 158 9 Metis 231 km 11.1 NEDERLAND

Ma/di 11-03 02.41 16 187 1524 Joensuu 46 km 16.3 Italië

Di 18-03 19.37 63 230 545 Messalina 115 km 15.3 Frankrijk

Wo 19-03 21.15 48 212 664 Judith 42 km 16.0 Frankrijk

Zo/ma 24-03 02.15 19 312 626 Notburga 104 km 13.8 Èngeland

Do/vr 28-03 01.11 50 174 4835 1989BQ 46 km 16.6 Finland

Wo 02-04 21.36 40 185 2934 Aristophanes 32 km 16.3 ZUID NEDERLAND

Vr/za 05-04 04.02 17 180 818 Kapteynia 53 km 14.8 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Ma/di 07-01 UCAC4-575-032271 09.9 06h41m.9 24o59’ 4.6 4s

Wo/do 09-01 HIP 59942 09.6 12h17m.7 22º10’ 4.8 19s

Vr/za 18-01 UCAC4-517-039121 09.4 07h13m.5 13º18’ 4.6 4s

Za 18-01 UCAC4-592-011038 10.2 04h03m.0 28º17’ 5.0 10s

Za 18-01 UCAC4-520-043369 09.8 07h40m.5 13º49’ 2.7 10s

Ma 27-01 UCAC4-585-022568 10.0 06h00m.3 26º49’ 5.1 7s

Ma 10-02 UCAC4-508-003652 10.9 02h17m.1 11º35’ 3.1 6s

Wo 05-03 UCAC4-575-046885 09.6 10h59m.8 24º57’ 4.9 5s

Do/vr 07-03 HIP 78193 07.9 15h58m.0 -17º05’ 3.2 28s

Ma/di 11-03 UCAC4-343-070107 09.8 13h50m.9 -21º24’ 6.5 5s

Di 18-03 UCAC4-610-029825 08.7 06h10m.7 31º58’ 6.6 9s

Wo 19-03 UCAC4-521-044572 10.2 08h01m.5 14º03’ 5.8 9s

Zo/ma 24-03 UCAC4-651-044484 08.4 07h11m.2 40º03’ 5.3 6s

Do/vr 28-03 UCAC4-510-056726 10.8 14h13m.7 11º53’ 5.8 3s

Wo 02-04 HIP 51451 07.1 10h30m.5 02º09’ 9.2 3s

Vr/za 05-04 S21a 1042837 10.4 17h20m.4 -21º04’ 4.4 11s

ho: hoogte ster boven de horizon

AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:

32



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

33



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

34



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

35



Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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